


 لافتأ عن
 لاثألاًةيمال

 ميرونلالع





 راكغاإلا

 9 كا بردلا يف ريسلا اورثآ نيذلا ىلإ يوطلا قاش

 0 رإ نع مهلوقع ءاضرإ مهلغش نيذلا ىلإ
 اوعنصي يضر مهلاهحسجأ ةكفالللا عبط : نيذلا ىلإ

 8-5 ةمألا هذه حيباصم ..ةرينلا حيباصملا ىلإ

 هذه يدهأ نامزو ناكم لك يف ملعلا ةبلط ىلإ

 ميرون لالع



 هبحصو ان ميحرلا نامحرلا هللا مسب

 «نيدلا موي ىلإ ناسحاي مهعبت نمو

 (دعبو)

 ياداراوصل ا ل ا وا

”7 
 انل دارأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاذه ريغ دشني نأ اندحأل نوكي فيكو

 .نيدلا وهو «ةايحلا هذه يف ءيش مهأ يف رسيلاو ةلوهسلا انل دارأ ..اذه
 دعستو ءانبولق نئمطتف ايلج احضاو اذه هيف دجنف انبر باتك أرقن انسلأ
 ؟ اتحاورأ

 رسيلا مكب هللا ديري) ةرقبلا ةروس نم ىلاعت هلوق يف هؤرقنو هدجن انسلأ
 ش .(؟ رسعلا مكب ديري الو

 نأ انقح نمو ءانل هللا هدارأ ام ىلإ ىعسن نأ ملعلا ةبلط نحن انّمح نم اذإ
 .كلذك هب بلاطن

 اذه عاقب نم ةعقب لك يفو (ةجنط) يفو (سوس) يف انيلع هللا ْنَم دقو
 نوفشكيو «ريسعلا نورسييو «بيصلا هزللاب هع نما دلتا



 داوملا نم ةدام لك يف- باتك ىلإ ةجاحلا سمأ يف ىقبن هلك اذه عمو
 ةطاسب نمو رسيو ةلوهس نم هيلإ حمطن ام هيف دمجن -اهسردن يتلا
 انلهؤي امإو ةذتاسألاو خويشلا سلاجم نع انينغي لوقأ ال بادتك . .حوضوو
 .خويشلاو ةذتاسألا مامأ سلجن نأ ىلإ

 ؛ تْمّصعَتسا اَمَق ةلواحما هذه نع يسفن ينتدوار اذه لجأ نم
 حرش يف ديدجلا لوقلا) يباتك هيقل ام ةلواحما هذهب ينارغأ يذلاو

 .ملعلا ةبلط يناوخإ دنع نسح لوبق نم (ديفملا ىواوزلا
 : لوقأ اريخأو

 .ذيملتلا باتك وه ذاتسألا باتك نوكي نأ راعلا نم
 ذاتسألا باتك وه ذيملتلا باتكو
 ركل ههنجول اضلاغ اذه قطع لمعي نأ نأسأ لجو رغاللاو
 .ناك نم انئاك سانلا نم دحأل ائيش هيف لعجي ًالأو

 .بيجم عيمس هنإ نيئدتبملا يناوخإ هب عفني نأو
 .ماركلا هتباحصو هلآ ىلعو ءدمحم ىلع مهللا مّلسو ّلَّصو
 .ه 1422 ةدعقلا يذ نم نيرشعلا يف شكارم

 .م 2 (رياربف) نم يناثلا

 ميرون لالع



 ميحرلا نامحرلا هللا مسب

 : نيمآ هللا همحر فصنملا لاق

 ىلعو ىرولا ريخ ىلع ةالصلا مث
 هفرصت مكحي نم لعفلاف دعبو
 دقو مهملاب اطيحم امظن كاهف

 المألا هناوضر نم غلي ادمح
 الضفلا هبح صو هلآ انتاداس

 البسلاو باوبألا ةغللا نم زحي
 المجلا رضحتسي نم ليصافتلا ىوحي

 (هفيراصتو درجما لعفلا ةينبأ باب)

 : نيمسق ىلإ (ديرجتلاو ٌةدايزلا ثيح نم) لعفلا مسقني
 (1) درجم 1

 ديزم 2

 : نيمسق ىلإ اضيأ ذرجملا لعفلا مسقنيو

 يثالث درجم 1

 يعابر درجم 2

 : نولوقيف درجما لعفلا فرصلا ءاملع فرعي (1)
 ةلعل الإ فيراصتلا دحأ يف طقست ال ؛ ٌةيلصأ هفورح عيمج تناك لعف لك وه : درجما لعفلا

 : نولوقيف ديزملا لعفلا نوفرعيو
 ةّلع ريغل لعفلا فيراصت ضعب يف طقسي فرح ةياصألا هفورح ىلع ديز لعف لك وه
 .فرحأ ةثالث وأ نافرح وأ ؛ ةيفيرصت



 1 يعابرلا درجملا

 : لثم هَلَلَعَق : وه ءدحاو نزو هل ٌدرجما يعابرلا ٌلعفلاو
 م اه

 ().رثعب - دبرع - حَبْرَذ - لبرغ - جرحد

 .امزالو ايدعتم لعفلا اذه نوكيو (1)
 : لثم ايدعتم

 .هيلجرو هيدي عمج يأ سرك

 .هيلجرو هب هيدي دش يأ“ هَصَقرَق

 .اهيلع قّيضف اهَدْيَق يأ ةبادلا فَسْرَك
 .ةريغص اعطق ُهَمُطَق يأ محللا قربْش
 ةريبك اعطق هعّطق يأ محللا ٍبَبْعَر
 .هلخت يأ قيقدلا لَ
 .ضعب ىلع اهضعب در يأ لبإلا مك مجْرَح
 هجرحد يأ هَحدْرَك

 هجرحد يأ هرثحب

 .ديقملا يشم ىشم يأ فسرك

 .هوطخ ّبَراَق يأ طق
 .ههجو سبع يأ َمَطْرَ
 .همالك يف نحل يأ َمرضَح

 .همالك يف فقوت يأ ْمَكَعْل

 - .نيعونلا نم الاثم نيسمخ ريبكلا حرشلا بحاص ركذ دقو اذه



 يثالثلا درجملا

 : نازوأ ثالث هل يضاملا ةغيص يف درجملا : يثالثلا لعفلاو
 0 - لعق -1

 22 - لف
 2 2 سد

 .يناعملا نم ىنعم ىلع ةلالدلل قوف امف ةيعابرلا نايعألا ءامسأ نم (للعف) نزو غاصي دقو -

 : يهو «ةتس يناعملا هذهو

 اهل تذختا يأ ءبتكلا ترطمق : وحن ؛هعنصو هنم قتشملا مسإلا ذاختا ىلع ةلالدلا -1

 . لت
 .برقعلاك هتاعج يأ ءاهغدص ٌةمطاف ْتَبَرْفَع : وحن «لعفلا هنم ذخأ ام لوعفملا ةهباشم -2

 .ماعطلا يف ٌلْقْلفلا تلعج يأ ءٌماعطلا ٌةجيدخ تَلَفْلَف : وحن ءيشلا يف ءيشلا ُلْعَج -3
 .موقلحلا سأر يهو «هتمصلغ باصأ يأ «هاخأ ٌلفطلا ٌمّصْلَع : وحن ءيشلا ٌةباصإ 4

 .طوسلا وهو .صافرعلاب هبرض يأ «هدلو لجرلا ُفّصْرَع : وحن ءيشلاب ةباصإلا 5
 .اهنابضق نم نآل ام وهو ءاهجيلاسع ترهظأ يأ :ةرجشلا تجلّسَع : وحن ءيشلا راهظإ -6

 :وجن «هتياكح راصتخال بكرم نم نزولا اذه غاصي دقو
 .هللا مسب : لاق ءلّمَسُي

 .هللا ناحبس : لاق َلَحَبَس

 .هلل دمحلا لاق َلَدمَح
 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال لاق «لقَوَح

 .هللا الإ هلإ ال لاق ءَلّلْيه

 .اذكو اذك كلذف : هلوقب هّلَمجَأ يأ «هباسح كلذ

 .فرصتب ريبكلا حرشلا نم ها



 ا
 الف ىلع ْوَأ نيع روسككمو يأ 5 َلَق وأ ديرجُتلا وذ فلا َلَلعَمَ

 لبر : لثم (لَلعَت) زر ىلع ايعاير نوكي درعا لعفلا : ينعي
 : نازوأ ةثالث هلو ءايثالث نوكيو

 .عكر «هدجس «ربص «فرع : وحن نيعلا حتفب لَعَف - -1

 00( .حِرَف مِهَف «عمس ملَع : وحن نيعلا رسكب ّلعَف -2
 م م 4غ م 4 م اه

 رهط مك «فرظ «لهَس : وحن نيعلا مضب لعق -3

 يضام يف نوكيف «دحاو ىنعمب دحاو لعف يف نيعلا مومضملا لعفو ءروسكملا لعف كرتشي دق (1)
 : لثم .ناتغل لعفلا كلذ
 .ًابولا اهباصأ : تآبوو ضرألا تّقيبو
 .ةقشم الب ىتأ : وثهو ءيشلا ون
 .هلقع دسف : فّرخو خيشلا فرح

 فتلاو رثك : لجو رعشلا لثج
 .ملع امي ريخأ : ٌةداهش دهشو دهش
 هناسللاط : 2 ةطالس طّلسو طلس
 عستا : ادغر دغرو هشيع دغر

 .ءاسنلا يهتشي ال : روصح وهف ءرصحو رصح
 مهفلا ئطب : ديلب وهف َدُلِبو ديملتلا دلب
 .الاثم نيسمخ ريبكلا حرشلا بحاص ركذ دقو «فرصتب ريبكلا حرشلا نم ها

 : لثم «نيعلا حوتفملا (لعف) ل اعواطم نيعلا روسككملا لعف نوكي دقو
 .رسكنا يأ «ريسكف هترتسك

 رقعنا يأ «رقعف هترّفع

 مدهنا يأ ءمدهف هتمّده

 ملتنا يأ ءملف هتملث
 - .ريبكلا حرشلا نم ها
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 : ةتس ريصت هنازوأ نإف عراضملا عم يئالثلا يضاملا عمتجا اذإو

 .فرشي فرش - بالعي بدع - سحي سح - لعفي لّعف -1

 حرش عرف "عسب عمر < ملعب هلع لعني لعق 2
 مال ع ع ع - م

 .نكي نأ - ينأي ىنأ - عبي عاب - بقي بقو - لعفي لعف -3

 - وعدي اعد - دوعي داع - دري در لغفي لعف -4

 .هقبسأ انأف هتقبسف ينقباس-

 - ثّقنيو ثفني ثفن - بُّلجيو بلجي بّآج - لعفي لعفي لّعف 6
 و 1

 .دشحيو دشحي لشح -

 : ةتسلا نازوألا هذه ليصفت عم نآلاو

 (لعفي لعف)
 هعراضم نإ نيعلا مضب (لعف) نزو ىلع يئالثلا يضاملا لعفلا ناك اذإ

 : لثم .كلذك نيعلا مضب (لعفي) نزو ىلع نوكي
 .مخضي محض - مّظعي مظع - مركي مرك - فرشي فرش
 (1).نيتغللا لخادت ىلع ءاج ام الإ «ءيش ةدعاقلا هذه نع جرخي ملو

 : مهلوق يف كلذو «نيعلا حتفي (لعفي) هعراضمو - نيعلا مضي - لف ءاج (1)
 تفرش : لثم «تدوَك : داك لصأ داكن «تدك

 .حتتفت لثم وكت : داكت لصأو

 - (َلْعَف) نزو ىلع ةيبرعلا ةغللا يف ُلَعف تأي مل : نويفرصلا لوقيو
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 : هللا همحر مظانلا لوقي اذه يفو

 ا ا اولا داما عِراَضُملا يف ْمَرْلا لعق نم ٌمّضلاَ

 .عراضملا يف (لعَف) يف يتلا نيعلا ةّمض مزلإ : ينعي

 : لوقي هنأ دوصقملاو

 يف نيعلا مومضم نوكي هنإف يضاملا يف نيعلا مومضم (لْعَف) ناك اذإ

 .كلذك عراضملا

 (لعفي لعف)
 هعراضم نإف نيعلا رسكب (لعف) نزو ىلع يئالثلا يضاملا لعفلا ناك اذإ

 : لثم «نيعلا حوتفم نوكي

 .حرفي حرف - دعسي دعس - مهفي مهف - مّلعي ملع -
 2. ن6 ع 4

 فنصملا اهدع لاعفأ الإ ةدعاقلا هذه نع جرخي ملو «لصآلا وه اذهو

 : نيمسق ىلع يهو هللا همحر

 .لصألا وه حتفلاو «لاعفأ ةعست وهو حتفلاو رسكلاب ءاج مسق -1

 .ذاش رسكلاو لاعفأ ةينامث وهو «طقف رسكلاب ءاج مسق -2

 : مهلوق يف الإ نيعلا نيئاي -
 .هتثيه تنسح : يأ وهي ويه

 1 2 5 : مهلوق يف الإ ماللا يئايالو

 .اهلبق ام مامضنال واو تبلُق ءاَي : َوِهَن لصأو ءِلْقَع اًذ راص : يأ ءلجرلا َوِهَن

 : ةلثمأ ةثالث يف الإ افَعاضُم (لْعَف) نزو ىلع ّلَعف ءتأي مل : كلذك نويفرصلا لوقيو

 .ابيبل ترص يأ «لجر اي تبل -1

 .ءاخنرتسا يف قمح يهو ؛ةكف اذ ترص يأ ؛لجر اي تْكُكَف -2

 .فرصتب ريبكلا حرشلا نم ها .تحبق يأ تْمُمَد -3
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 : هللا همحر مظانلا لوقي اذه يفو

 لعق نم يِنبمْلا يف ٍرسَكلا عضْوَم حق ١ فاو. .............................
 .نيعلا روسكملا (لعف) نم فرصتملا عراضملا نيع حتفا : ينعي
 عراضملا نإف «نيعلا ٌروسكم يضاملا ٌلعفلا ناك اذإ : لوقي هنأ دوصقملاو

 :لثم“«نيعلا حرتفم نوكي هنمفرصتلا

 .حرفي حرف - عمسي عمس - دّهعي دهع -

 : ناعون ةدعاقلا هذه نع جرخو

 .لاعفأ ةعست وهو حتفلاو رسكلاب ءاج عون -1

 .لاعفأ ةينامث وهو طقف رسكلاب ءاج عون -2

 . :هلوقي لوألا عوتلا ىلإ راشأو
 اهو سيال تشتت عا. وتو عم ايس نم هيف اج

 يهو ءاهَّرَكَذ يتلا لاعفألا هذه نم عراضملا نيع يف ناهجو ءاج : ينعي
 : ةعست

 .اظيغ دّقوت يأ هرَغْوَيو رغي هردص رغو -2
 .ادّقح ًالتما يأ رحويو رحي هردص رحو -3

 .هلاح نحو مُّعت يأ ةمعأ منيو معن معن 4
 .هلاح تءاس «سّكيو سكي سكب -5
 .هلمأ عطقنا «سكيبو سكي سيب سكي - -6
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 .بيبحوأ دلو دقفل هلقع بهذي داك ؛هلوَيو هلي هلو -7

 .هتبوطر تبهذ «سبيبو سبي سي -8

 .رَم «لهوتو لهي لهو -و
 : هلوقب يناثلا عونلا ىلإ راشأو

 الح تو ْعَم تف تضر رو ١ يو ثوم يف رسكلا دف
 ظل وقعا اسس همدان اهوا ملا يِرَو ْعَم َتْقنَو

 يتلا لاعقألا هذه نم فرصحملا عراضملا نيع يف ٌرسكلا درفأو : ينعي

 : ةينامث يهو .اهتركذ

 0 لاملا ثرو -1

 هيلي رمألا يب 2

 .خفتنا «مري 0 مرو -3

 .تاهبشلا نع فك «عري لجرلا عرو 4

 .بحأ اذإ «قمي لجرلا قمو -5

 .نسح اذإ | «قفي سرفلا قفو -6

 .هيلع دمتعا اذإ «قثي هيعخأب ٌملسملا قثو -7

 .رتتكا اذإ «ىرخملا يرو -ه

 يف امهو (لعفي) (لعف) : ةدعاق نع اجرخ ناذللا امه ناعونلا ناذه

و رسكلاب تءاج اهنم ةعست «العف رشع ةعبس امهعومجم
 ةينامثو «حتفلا

 .اهيلع ساقي الو لاعفألا هذه ظفحتف .هدحو رسكلاب تءاج
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 : هللا همحر فنصملا لاق اذهلو
 .اهوحا

 ٠ 0)اهيلع سقت الو كل اهتركذ يتلا لاعفألا هذه ظَمْحا يأ

 هم م4

 ( لعفي لعف)
 ءامزالو ايدعتم نوكيو «عراضملا نيع رسكو «يضاملا نيع حتفب لعف

 : لثم ايدعتم

 .- هبرضي هبرض - هفرعي هفرع -
 : لثم امزال نوكيو

 .- سلجي سّلج - ربصي ربص -
 : لاوحأ ةعبرأ يف ًاسيقُم (لعفي لّعف) نوكيو

 .هللا همحر فنصملا ٌرصح (1)
 :ريبكلا حرشلا بحاص لوقيو .ركذ اميف لصألا نع تجر يتلا لاعفألا

 .نيعونلا نم لصألا نع تجر ىرحخأ لاعفأب رفظ هنإ
 : يهو «لاعفأ ةثالث لوألا عونلا نم اهركذ يتلاو

 .خلوبو غلي بلكلا غلو -1
 .كله ىنعمب «قويو قبب لجرلا قبو -2
 .الكأم تهتشا ىنعمب ءمّحوتو محت ةأرلا تمحو -3

 : يهو لاعفأ ةسمحخ يناثلا عونلا نم اهركذ يتلاو

 .هيلع نزح اذإ هيلعو ؛هبحأ اذإ دجي هب دجو -1

 .لجع : ىنعمب «قعي هيلع قعو -2
 .عجطضا : ىنعمب كري كرو -3

 .بركو متغأ : ىنعمب مكي مكو 4
 .عاطأو هل عمس : ىنعمب هقي هل هقو -5

 .فرصتب ريبكلا حرشلا نم ها
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 همال نوكت الأ طرشب ءبشثي بّنو : لثم ءاواو هؤاف ناك اذإ : ىلوألا
 1 (0).قلح فرح

 .عيبي عاب : لثم ءءاي هنيع ناك اذإ : ةيناثلا

 فرح هنيع نوكت الأ طرشب «يتأي ىتأ : لثم .ءاي همال ناك اذإ : ةثلاثلا
 (©.قلح

 هذه نع جرخو «نحَي ْنَح : لثم ءامزال افعاضم لعفلا ناك اذإ : ةعبارلا

 .هللا همحر فنصملا مالك يف يت أتس لاعفأ ةدعاقلا

 .اسيقم - لعفي لّعف - اهيف نوكي يتلا يه ةعبرألا لاوحألا هذه

 : هللا همحر فنصملا لوقي يناعملا هذه يفو

 الف يلي عراَضُم نيل ًارسك مكاو دمنا ا امد

 .هفيرصت يف (لعف) عبتي يذلا عراضملا نيع رسكإ : ينعي
 2 نحح - يتأي ىتأ - عيبي عاب - دعي َدَعَو : 5

 00 لا
 .جلي جلو : لثم لثم «اواو لعفلا ءاف تناك اذإ : ينعي ,ءاق ٍواَولاَذ 3

 .حيصُي حاص : لثم ءءاي لعفلا نيع تناك اذإ : ينعي ءانيع ايلا وأ -2

 عزو «عّضي عضو لثم (لعفي لعف) نزو ىلع نوكي هنإف قاح فرح لعفلا مال ناك اذإ امأ (1)

 .هكرت ىنعمب 3 عدو هي هل ةبو (هخدش ىنعمي ْغَقي هسأر غو «عّقي قو (هقَك ينعمب) عزي
 وهو ًادحاو ًالعف الإ .نيعلا حوتفم هعراضمف قلح فرح همال ناك اذ اذإ

 .راضلل سكي هنإ .(رهظ ىنعمب) حضي رمألا ٌحّضو
 ا ا ا ا

 ىهني ىهن «ىأني هنع ىأن «ىعسي ىعس «ىعري ىعر «ىري ىأر

 (هبدن ىنعمب) هيعني تيملا ىعنو (هبلط ىنعمب) هيغبي هاغب : ذشو

 .ريبكلا حرشلا نم هأ
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 (1).يككيي ىَّتكَب : لثم ءءاي لعفلا مال تناك اذإ : ينعي «ىتأك وأ -د

 .ْبدُي بد : لثم ءامزال فعاضملا ناك اذإ : ينعي ءًامزأل فعاضملا ذك -4
 0 قه م 0

 .نيعلا حوتفم يضاملا اهيف نوكي يتلا يه ةعبرألا لاوحألا هذه ًاذإ
 .اسايق نيعلا ٌروسكم عراضملاو

 مضب (لعفي) نزو ىلع تءاج لاعفأ هنم تذش ٌمزأللا فعاضملا نكلو
 : لثم نيعلا

 : ليسوتو لموت أ تمي ةبارقبافيلا كم لوقت ةانسي هيل امو
 : هللا همحرر نفصنلا لوق يف اذه ركذ يئأيسو
 علا جو ترو سبه الَج لْثم لجو هب ررما يف موز ا عم َنْمُمْضَو م...

 (لعفي لمف)
 .رصني رصن : لثم ءعراضملا يف اهمضو «يضاملا يف نيعلا حتفب لعف

 : لاوحأ ةعبرأ يف اسيقم نوكيو
 .هّبجي هبج : لثم ,ىدعم افعاضم لعفلا ناك اذإ : ىلوألا
 .مودي ماد لثم ءأواو لعفلا نيع تناك اذإ : ةيناثلا
 .وبري ابر : لثم ءًواو لعفلا مال تناك اذإ : ةثلاثلا
 : لثم «رخافملا ةباغ ىلع لدي لعفلا ناك اذإ : ةعبارلا

 .ىبأي ىبأ : وهو ءدحاو لعف اذه نع ذشو (1)
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 : لاقل ةرحخافملل لعفلا نكي ملولو ءءارلا مضب هُبَرْضَأ هتبرضف هتيراض
 .ءارلا رسكب هبرضأ

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو

 هادعم نيع مضو

 0 «فعاضملا قدعلا عراشلا لعفلا َنيع مُمضاو : ينعي

 ةقيرط ذختا يأ «ةنسح ةنس نس نالف : لوقن «ْنسَي نس
 «نيعلا مضب 0 هنأ يأ ,ىدعتملا فعاضملا لعفلا يف لصألا وه اذهو

 هلي هلي 2 هلذي هلد < هك ذي هك د - هكشي هكحب لثم

 اهلا راشأ ينعلا ريغ ! لاط قتمتلا نطاشلا نمفلا نم لاعفأ تءاجو
 : هلوقب

 ًالمثحا مض اذ مزآل اَمَك سك ١ اًدُرَدَْيَو م...
 .هبحَي هبح : لثم ,ىدعتملا فعاضملا نيع ٌرسك لقيو : ينعي
 .قشي رصبلا قش : لثم ؛مزاللا فعاضملا لعفلا نيع مض لقي امك : لوقي

ٍ 

 :.لاق اذهلو

 المتحا مض اذ مزال اهك..........0 6.000.000. 6مم ممم

 .مزاللا فعاضملا لعفلا نيع مض برعلا نع لقت امك يأ

 : لوقن ًاذإ
 دقو «هيف لصألا وه اذهو «عراضملا رسكب نوكي مزاللا فعاضملا لعفلا

 .ليلق هنكلو «عراضملا مضب نوكي
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 «هيف لصألا وه اذهو ءعراضملا مضب نوكي يدعتملا فعاضملا لعفلاو

 .ليلق هنكلو ءعراضملا رسكب نوكي دقو
 : نيمسق ىلع ءرسكلاب ءاج يذلا يدعتملا فعاضملا لعفلاو

 .ذاش وهو ءطقف رسكلاب مسق -1

 .لصألا ىلع مضلابو اذوذش رسكلاب ءاج مسق -2
 : هلوقب لوألا مسقلا ىلإ هللا همحر فيفا راك

 هب رسمك يدَعتلا وذ

 «طقف دحاو ٍلعف ,يف ع راضملا رسكب ءاج فعاضملا يدعتملا لعفلا : ينعي
 .هبحي هبحأ ىنعمب (عراضملا رسكب (هبحي هبح : لوقتف هبح وهو

 : هلوقب يناثلا مسقلا ىلإ راشأو
 سامع هول هك ع ع كل ولو م

 اللع هلع دشو ره نيهجو اذعو 1011 ب اقل نام وينال

 ا ل. منو اعطق ْتَبَو

 .فعاضملا يدعتملا نم نهجولا بحاص ظفحا : ينعي

 : ديري هنأ دوصقملاو

 ٍرسكلا : ن نيهجولاب تءاج يدعتملا فعاضملا لعفلا نم الاعفأ ظفحا
 لاما سيخ يعي ءاسايق مضلاو ءاذوذش

 .اهتهرك : ىنعمب اَهرِهَتَو اًمَرَهَت برحلا موقلا تره -1
 .هقلوأ : ىنعب «هذشيو هش ءيشلا دش

 ايناث بارشلا هاقس : يسم ا يوم داك

 تو هع
 .هعطق : ىنعمب ؛هتبيو هبي هت -4
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 ().هاشفأو هلمح ىنعمب «همنيو همثي ثيدحلا مل -5
 مضلا : نيهجولاب تءاج فنصملا اهركذ يتلا ةسمخلا لاعقأللا هذه

 .اذوذش رسكلاو ءاسايق

 .امومضم نوكي نأ «ىّدَعملا فعاضملا لعفلا يف لصألا نأ فرت تْنآو
 نوكي نأ مزاللا فعاضملا لعفلا يف لِصألا نأ كلذك فرعت تنأو

 .نكي نأ : لثم «عراضملا نيع رسكب

 .لصألا نع ةجراخ مزاللا فعاضملا نم لاعفأ تءاج دقو

 : نيمسق ىلع يهو
 .ةذاش اهّلُك «نورشعو ةينامث وهو ءمضلاب ءاج مسق -1

 .اذوذش مضلاو ءاسايق رسكلا : نيهجولاب ءاج مسق 2

 : هلوقي لوألا مسقلا ىلإ هللا همحر فنصملا راشأو
 الج لم َّلَجَو هبْررْما يف موزل لا عم نيمعاو هيا

 َلَمْكْيلمْعَسَرمْرْوَعَو  هبمَهْرَك جآو تزهو تسب
 َلعَدْيالغَْحْوس اَدعْئاَذ ١ ذاَصَوبأ هَ انو اهلل

 لكن ُهلصأ لو شط نزملا ش ١ ُشَرَو نَج ليللا هِيَلَع موق شقو ا ا

 همم سم امش ع ماع
 .هرسك : ىنعمب (هجشيإ يو هجعشي دي هسأر جمش -2

 هوم ه2 072

 .هيلإ أجل ىنعمب :هةضئيو هضؤي اذك ىلإ هضأ -3
 ُهَحّلِصَأ : ىنعمب همريو همري ههر 4
 : لاقف ةعبرألا لاعفألا هذه ريبكلا حرشلا بحاص مظن دقو
 المعلا ملص يأ همر هضأك اًذكو هجش تنن تده لثمو مام مو م نع هو عمل مم وع د ساوو# ا هاهم كدفو

 .ريبكلا حرشلا نم ها
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 سا

 ًالَخبةَقاتأتّسَعَو لخت مك ت بنو ناصحلا ْبَح مد لط ثار يأ

 اهتركذ يتلا لاعفألا هذه يف مزاللا فعاضملا نم عراضملا نيع ممضا
 : نورشعو ةينامث يهو

0 
 هنم لحترا : ىنعمب «ُلُجَي هلزنم نع لجرلا لَ 2
 بهن حيرلا تيه -3
 .تعلط ىنعمب ردت سمشلا ترذ -4

 .يِود اهل عمس ىنعمب جْوَت حيرلاو رانا تجأ 5

 .عجر ىنعمب كي هنرق ىلع رك 6

 ب ركل مه 7

 لاط ىنعمب مكي تبا مَع 8

 .ربكت ىنعمب مَ هفنأب مز ف
 .ةرثكب لزن ىنعمب حسي رطملا حس 0

 .عرسأ ىنعمب لمي ةريس يف لَم 1
 .ْعَمَل ىنعمب لؤي فيسلا لأ -2
 .كشي رمألا يف كش -3

 | رفسلل ًايهت ىنعمب بوي لجرلا بأ -14
 :قتصللا هريسف هو ءاذع + ىتعمب لشي لجرلا كش
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 5 نعم شي رمألا هيلع قش 16

 .هيف لخد : ىنعمم (شْخُي 0
 .هيف لخخد : ىنعمب هيف لع 8
 ل رع هر عوق 9
 .هرتس : : ىنعم نجي ليلا هلع نجا
 .اليلق رطمأ : ىنعمب «شري نَرَمْلا شر -1
 هلام رمل ب نطل ل ل
 ثار : ىنعمب «لُكي َسَرَفْلا لت 3
 1 0 .هب رأي ملو ا
 .عرسأ يأ «بخي ايي

 .ةمامك أ تعلط : ىنعمب ؛ مكي «لخنلا مك

 .اهدحو تعّر : ىنعمب عت ٍَ ةقانلا تّسسَع 27
 (00).اًهدَحَو تعر : ىنعمب «سقَتةقانلا تّسّق و

 نأل «لصألا نع ةجراخ م مضلاب تءاج نورشعلاو ةينامشلا لاعفألا هذه
 .كلذ فرعت امك .هعراضم ٌرسك مزاللا فعاضملا لصأ

 : اهنم ضعب هذهو .فنصملا اهركذي ملو مضلاب ةذاش تءاج ىرخأ لاعفأ كانه (1)
 .هيلإ لسوت : ىنعمب تمي ةبارقب هيلإ تم
 .لاس:: ىنعمب جي ماج

 .هنم جراخلا قر : ىنعمب حسي هنطب جس
 .لعس : ىنعمب «حُوَي لجرلا حأ
 .ضيبتل اَهَبْنَذ تزرغ : ىنعم حست ةدارجلا تس

 رده : ىنعمب وي ريعبلا دأ
 .العف رشع ةينامث ريبكلا حرشلا بحاص ركذ دقو
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 مزاللا فعاضملا نم يناثلا مسقلا ىلإ «ىلاعت هللا همحر فن | نشأ من

 : لاقف «نيهجولاب ءاج يذلا

 0 َتْدَح ملا ْرَحَو تل 300

 200 اا ا ا ااا ا ا 000020222122121 1 0

 : يهجو عو : هللا همحر لوقي

 .اهتركذ يتلا لاعفألا هذه عراضم يف نيهجولا ظّفحا : ينعي

 : يهو «العف رشع ةينامث لاعفألا هذهو

 .هنع ضرعأ : ىنعم دصْو كصَي ءيشلا نع ص -1

 .فتلاو ريك : ىنعمب «ْثْكيَو ثْوَي رجشلاو رعشلا ثأ -2
 .طقس : ونعم خيو ري رجحلا يح

 .ةنيزلا تكرت : ىنعمب 0
 .اهعمد ربك : ىنعمب ورثت نيعلا ترث -5
 .ةمهو مزعب هلصق : ىنعم «دجيو دجي هلمع يف دج -6

 .هب ٌرسُْت يذلا رجحلا تحت نم تراط : ىنعمب هو رت ةاونلا ترث 7
 .اهعطق دنع تراط ىنعمم نور اهعطق دنع يلا تر 8
 .اهب رك : ىنعمب ردتو رد ةقانلا ترد -و
 عمتجاو رك ىنعمب «مجيو مُجيمما مج 0

 اك لق فرز نر ىنعمب «بشيو بشي ناصحلا بش 11

 . ضرع : ىنعمب «نعَيو نعي ي ءيشلا نع -2
 .تتوصو اهمفي تخفن ىنعمب «حفتو حقت ىعفألا تحف -3
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 .درفنا : ىنعمب ٌدشيو دي ءيشلا دش 4

 .هب لِي : ىنعمب ؛حشيو حشب لاملب حش -5

 ا نب (طقبو شت رادلا تطَش -6

 .سبي : ىنعمب «سنيو سي ءيشلا سن -17
 دل مور

 (1) .ةَسْمَش تيمح : ىنعمب حيو حياه رح -18

 : لاوحأ ةعبرأ

 هلّلَسي ءيشلا لَم : لثم ءايدعتم افعاضم لعفلا ناك اذإ : ىلوألا
 .لوقي لاق : لثم ءواو لعفلا ْنيع تناك اذإ : ةيناثلا

 .وعدي اعد : لثم اواو لعفلا مال ناك اذإ : ةثلاثلا

 .فنصملا اهركذي ملو مزاللا فعاضملا نم نيهجولاب تءاج لاعفأ كانه (1)
 : لاعفأ ةينامث يهو ءريبكلا حرشلا بحاص اهركذ دقو

 .قرفت : ىنعب «اتسشيو تْشَمرمألا تض
 .تملس : نعم رعقو رعت ليإلا ترَع

 درب ىنعب قو ري نموت
 .توص اهنايلغل حمس ىنعمب زو وت ردقلا تزأ
 .ضييبتل اهبنذ تزرغ : ىنعمي توزر ةدارجلا تْزَر

 .تتسضو اهم دبش + ىتمع «صئتو صْؤَت ةقانلا تلمأ
 .هنع فعضو نتج ىنعكب « كيو مكب ءيشلا نع مك
 .لزه : ىنعمب «لخيو لي همحل َلَخ
 : لاقف ةينامثلا لاعفألا هذه ريبكلا حرشلا بحاص مظن دقو

 لَغ نيح ٌردقلا أَو تع تو ترَع ةَيناَمَك هْبهجَوَيدَص لْثمَ
 ةلزَه يأ َلَخ كو دارجلا ْرَ اذَكَو دقات تصأو راَهْنلا رق
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 هتبرضف ينبراض : لثم رخافملا ةبلغ ىلع لدي لعفلا ناك اذإ : ةعبارلا

 : هلوقب ىلوألا ةلاحلا ىلإ راشأ فنصملا نأ كلذك انب رم دقلو .هيرضأ انأف

 .هادَعُم َنيع مضو
 مرصع

 .هدسي 0 لثم ,ىدعتملا قعاضملا حراضلا لمفلا ىعرمتماو ينعي

 .ىضم ام يف اذه انب رم دقلو

 : هلوقب ةئلاثلاو «ةيناثلا «نيتلاحلا ىلإ هللا همحر فنصملا راشأ نآلاو

 ًالعج نإتلَعف نم ٌعراَضُمْلاَو 000 ا

 ا ا نيع ْموُمْصَم هبءاجيأمأآل وأ واولا هلأنيع

 هنإف اواو هنيع تناك اذإ (لْعَف) نم فرصتملا عراضملا لعفلاو : ينعي

 .موري مار ,موصي ماص «لوجي لاج : لثم «نيعلا مومضم نوكي

 : لثم ؛كلذك نيعلا مومضم نوكي هنإف ًاواو همال تناك اذإو

 .اوبري ابر اوندي اند اوزغي ازغ
 : هلوقب ةعبارلا ةلاحلا ىلإ هللا همحر فنصملا راشأ مث

 الدبدل كسلا اهو مالا ا يكوف لام املا كال
 3 رض ىل لالاعل

 ىلع لدي نا لعل يراضلا يعم وهوو كل اذه أ: م

 .ءابلارسكب هقيسأ انف: ناقل كرس الغلا لمعلا نكي مارا

 الأ طرشب «نيعلا مومضم نوكي ةرمخافملا ىلع لدي يذلا لعفلاف ًاذإ
 : وه طرشلا كلذو ؛هنيع رسك بابسأ هيف نوكت



 .ًاواو هؤاف نكي مل اذإ

 .ءاي هئيع نكت وأ
 .ءاي همال نكت وأ
 .هنيع رسكب هدعأ انأف هتدعوف ينادعاو : لوقن اننإف .اواو هاف تناك اذإف

 رم بأ انأف هتعبف ينعياب : لوقن اننإف ؛ءاي هنيع تناك اذإو

 .هنيع رسكب «هيلقأ انأف هتيلقف ينالاق : لوقن اننإف «ءاي همال تناك اذإو

 .هلوقب طرشلا اذه ىلإ هللا همحر فنصملا راشأو

 ًالَقَّوْحَنِنْيَْلا راسكلا موُزُل يعاذ ١ هَلْ ممممم0ط0ط]101ط1ك1.

 ينيك لان اعلا هلع يعلو يذلا سا وم حا ينعي
 .رسكلا بابسأ نم ببس لعفلا

 ىلع لدي يذلا عراضملا نْيَع مضل هللا همحر فئصملا طرتشا ًاذإ
 .ةرحافملا

 .رسكلا بابسأ هيف نوكت الأ : وهو ءادحاو اطرش هل طرتشا

 : لاق اذهلو

 .تيبلا يعاد هل سيلو

 : وهو «رخآ اطرش طرتشي هنإف يئاسكلا امأ
 .قلحلا فورح نم همال وأ لعفلا ْنيع نوكت الأ
 ناك نإو حتفلاب نوكي َعراضملا ّنإف قلح فرح همال وأ هنيع تناك نإف

 .ةرخافملا ىلع لدي

 : الفم يئاسكلا بهذم ىلع لوقنف
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 .ءاهلا يهو «نيعلا حتفب همّه انأف هتمهفف ينمهاق

 .ءارلا يهو «كلذك نيعلا حتفب .هعَرصأ انأف هتعرصف ينعراص
 : يئاسكلا نع هللا همحر فنصملا لاق اذهلو
 الصح دق عْوَنلا اَذ يف يئاّسكلا ِنَع ردا ا ل

 يف قلح فرح هّمال وأ هئيع يذلا عراضملا لعفلا حتف لصح دق : ينعي

 .يئاسكلا دنع (ةرخافملا ىلع لادلا وهو) ا انه

 .عونلا اذه يف عراضملا َنيع نوحتفي ال مهف «ءاملعلا ٌةماعو فنصملا امأو

 :الب مهيخنم ىلع لوا نبع نمضي
 .ءاهلا يهو «نيعلا مضب , همهفأ انأف هتمهفف ينمهاق

 .ءارلا دين د ا

 .هنيع مضت رخافملا ةباغ ىلع لدي يذلا عراضملا َلعفلا نأ ةصالخلاو

 .ءارلا يهو «نيعلا مضب ب ؛هيرضأ انأف هتبرضف ينبراض

 .ءابلا يهو «نيعلا مضب «هقبسأ انأف هتقبسف ينقباس

 : وهو ادحاو اطرش نيعلا مضل ءاملعلا ٌةماعو فنصملا طرتشاو
 .رسكلا بيس لغفلا ىف نوكت ألا
 : نيطرش نيعلا مضل يئاسكلا طرتشاو
 .رسكلا بابسأ لعفلا يف نوكت الأ : لوألا

 .قلح فرح همال وأ لعفلا نيع نوكت الأ : يناثلا
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 (لعفي لعف)
 اسايق نيعلا حوتفم عراضملا نوكيو ءاعم عراضملاو يضاملا يف نيعلا حتفب
 : نيتلاح يف

 .لأسي لأس : لثم ,قلح فرح هئيع تناك اذإ : ىلوألا
 ادبي أدب : لثم ءقلح فرح همال تناك اذإ : ةيناثلا

 ةبلغ ىلع الاد نكي ملو قلح فرح همال وأ هنيع تناك اذإ لعفلا ًاذإ

 : لثم «ةحوتفم نوكت هعراضم نيع نإف رخافملا
 بهي بهذ

 : طورش ةثالثب طورشم اذه ّنكلو
 .افعاضم نوكي الأ : لوألا
 .رسكلاب اروهشم نوكي الأ : يناثلا

 .مضلاب اروهشم نوكي الأ : ثلاثلا

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو

 000 قاَقنإلب 2 عشأ ًاحنق يقلحلا يذل ادَهِرْيَغ يف

 همال وأ هئيع تناك اذإ ءاملعلا عيمج قافتاب عراضملا َنيع حَنِْإ : ينعي
 .رخافملا ةبلغ ىلع الاد نكي ملو ءقلح فرح

 : هللا همحر هلوقب َّلّثَمَو

 .لأس نم فرصتملا عراضملاك : ينعي



 : لوقنف

 .لأسي لأس
 .ةثالثلا طورشلا هيف ترفاوت هنأل «نيعلا حوتفم (لأسي) َعراضملا دجنو

 : هلوقب لوألا طرشلا ىلإ فنصملا راشأو

 حوتفم نوكي (قلح فرح همال وأ هنيع يذلا ٌعراضملا َلعفلا نأ : ينعي
 : طرشب نيعلا

 : لثم «نيعلا ٌروسكم ناك امزال افعاضم ناكاذإ هنأل ءافعاضم نكي مل اذإ
 2 م

 "حقي حف
 : لثم .نيعلا مومضم ناك ايدعتم افعاضم ناك اذإو
 ومقاس م ع

 .هعدي هعد

 : هلوقب يناثلا طرشلا ىلإ راشأ مث

 .ٌرسْكي ةرسكب اروهشم ناك اذإ هنأل

 : يهو ةتس قلحلا فورح (3)
 - غد عا اه -[-

 .تيبلا اذه تاملك لّوُأ فرحأب ةتسلا فرحألا هذه ىلإ نوزمريو

 رس ُرْيَغُوَر اح امسلع َداَم يأ
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 : كلذك هلثمو ء(يغيل) ب فنصملا هل ليم

 - عزتي عزن - عجري عجر - رخشي رخش - بغسي بّغس -

 .هيعني تيملا ىعن

 نأل ٌةحوتقم نوكت نأ اهقح نم ناكو «نيعلا رسكب اهلك ةلغمألا هذهف

 .قلحلا فورح نم فرح اهمال وأ اهئيع

 .نيعلا رسك ٌةَرْهس وه حتفلا نم اهعنم يذلا كلو
 : هلوقب ثلاثلا طرشلا ىلإ هللا همحر فنصملا راشأو

 مضب ءاروهشم لعفلا نكي مل اذإ : ينعي

 .امومضم نوكي مّ اروهشم ناك اذإ هنأل

 : هلوقب فنصملا هل َلّثَمو
 ع كمر ىو فكم سس

 .لخد نم فرصتملا لعفلاك : ينعي

 : الثم لوقنف

 .- دعقي دّعق - خفني خّفن - خّرصي خّرص - لخدي لخد -
 .ةحوتفم نوكت نأ اهقح نم ناكو .نيعلا ْمّضَب اهلك ةلثمألا هذهف

 .اًهّمَض ٌةَرِهُش وه حتفلا نم اهعنم يذلا كلو

 : نيتلاح يف نيعلا حوتفم نوكي (لَعَف) عراضم نأ : ةصالخلاو
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 0).رّحني رّحن - ثّعبي تعب : لثم «قلح فرح هئيع تناك اذإ : ىلوألا

 .حجني حجن : : لثم «قلح فرح هّمال تناك اذإ : ةيناثلا

 : طورش ةثالثب اذه نكلو

 .انعاضم نوكي الأ : لوألا
 .رسكلاب اروهشم نوكي الأ : يناثلا
 .مضلاب اروهشم نوكي الأ : ثلاثلا

 (لّعفي لعفي لّعف)
 ةثالث ترفاوت اذإ .مضلاو ٌرسكلا (لعف) عراضم يف ناهجولا زوجي

 : طورش
 .قلح فرح هُمالوأ لعفلا ٌنيع نكت مل اذإ : لوألا
 .مضلا وأ رسكلاب اروهشم عراضملا ٌلعفلا نكي مل اذإ : يناثلا

 .قلح فرح هّمال أ هنيع تناك اذإ هنيع حنف مّتحتي ال عراضملا نأ ىلإ ريشن نأ ديرت (1)
 .كلذ ريغ نوكي دقو .سايقلا اذهو احوتفم عراضملا نوكي دق امإو
 اعبط ؛عاونأ ةعيس ىلإ عونتي نيعلا حوتفملا (لّعف) عراضم نأ ريبكلا حرشلا بحاص ركذ دقو
 : يه ةعبسلا عاونألا هذهو ءقلح فرح همال وأ هنيع تناك اذإ

 علمي عّنم : لثم سايقلا ىلع حتفلاب ءاج عون
 .عجري عجر : : لثم رسكلاب ءاج عون
 .خفتي خفن : لثم مضلاب ءاج عون
 .بٌعكيو بعكي ةيراجلا يذدُت بعك : لثم اعم مضلاو رسكلاب ءاج عون

 .حتجي حئجي حنجي حنج : لثم حتفلاو مضلاو رسكلاب ءاج عون
 .هخطي هْحَبطي محللا خبط : ليم متعاو يقلب اج

 .بعني بعني بارغلا بعن : لثم ءرسكلاو حتفلاب ءاج عوت
 .فرصتب ريبكلا حرشلا نم ها
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 .مضلا وأ رسكلا بابسأ لعفلا يف نكي مل اذإ : ثلاثلا

 .عراضملا رسكن نأ زوجي ةثالثلا طورشلا هذه ترفاوت اذإ

 : الثم لوقنف همن نأو

 .هقاس : ىنعمب ءبّلجيو بلجي ْبَلَج

 500000 الا
 ةئالشلا طورشلا نأ ءمّضلاو رسكلا ناهجولا زاج نيلاشملا نيذه يفف

 ترفاوت

 : هللا همحر مظانلا لوقي اذه يفو

 الخ نم يملك حفلا بلاَج نم الخ ُتْيَح تلق نم ِعراَضملا َنْيَ
 الزسْعا دق عاَدْوأ ةرههش دْقَقل اًمِهْضْعَب نيت اَذإ ممضاوأ رسما

 لثمو اهُمُمْضا وأ (لّمَم) نم فّرصتملا عراضملا لعفلا َنيع ْرسْكلا : ينعي
 : هلوقب

 اليف نع ملاك هبي ومو هما

 .التع نم فّرصتملا عراضملا لعفلاك : ينعي

 .فنعب هذخأ : ىنعمب ؛هلثعيو هلتعي هلتع : 5

 : اذه لْثمو

 .شرعيو شرعي شرع

 .مضلاو ٍرسكلا نيهجولاب

 : هلوقب لوألا ىلإ راشأ «طورش ةئالثب طورشم اذه كل
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 لوألا طرا وهن اذه «ولحم تف رجح ديال رأ لجفلا يع نكت مل اذإ نعي

 ا ا ل

 : لثم «عراضملا

 بهذي بهد

 : هلوقب ثلاثلاو يناثلا طرشلا ىلإ راشأو

 لزُمْعا دق ءاَدْؤأ ةرْهُش دقق اًمهِضْعَب ْنيعَت اَذإ 252

 .مضلا وأ رسكلاب اروهشم نكي مل اذإ .هّمّمضا وأ َعراضملا رسكا : ينعي
 .يناثلا طرشلا وه اذهو
 .طقف ٌرَسْكي هنإف رسكلاب اروهشم عراضملا لعفلا ناك اذإف

 : لثم ,ناهجولا هيف زوجي الو
 - بلغي بلغ - بصغي بصغ - برضي برض -

 .طقف ُمّضُي هنإف مضلاب اروهشم عراضملا لعفلا ناك اذإو

 : لثم ,ناهجولا هيف زوجي الو

 .- تبني تبن - بكي بتك - رصني رصْن -
 .طقق رسكلاب ترهتشا اهنأل «ناهجولا اهيف زوجي ال ةلثمألا هذهف

 .طقف مضلا وأ

 :وه ثلاثلا طرشلاو

 .مضلا وأ رسكلا بابسأ هيف عراضملا لعفلا نكي مل اذإ
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 .ناهجولا هيف زوجي الو ءطقف رسكي هنإف رسكلا بابسأ هيف تناك اذإف

 : يهو رم امك ةعبرأ رسكلا بابسأو
 .دعي دعو : لثم ءواو لعفلا ءاف تناك اذإ

 :عيبب خاب: لكم ةءاي لعفلا نيع تناك اذإ
 . يمري ىمر : لثم اي لعفلا مال تناك اذإ

 .نحي نح : لثم ءامزال افعاضم لعفلا ناك اذإ
 .طقف ديلا عراضملا نوكي ةعبرألا لاوحألا هذه يفف

 .طقف مضلاب نوكي هنإف مضلا بابسأ عراضملا لعفلا يف تناك اذإو

 : يهو .كلذك ىرخألا يه ةعبرأ مضلا بابسأو

 .هّلسي َءيشلا لس : لثم .ايدعتم افعاضم لعفلا ناك اذإ
 .لوُقي لاق : لثم ءًاواو لعفلا ُنيع تناك اذإ

 .اوُزغَي اَرَع : لثم ءآواو لعفلا مال تناك اذإ

 .رخافملا ةباغ ىلع لدي لعفلا ناك اذإ
 .مضلاب عراضملا نوكي ةعبرألا لاوحألا هذه يفف
 .نيهجولاب نوكي الو طقف

 : ةصالخلاو

 : لثم ءاهمومضمو نيعلا ٌروُسكم نوكي (لَعَف) ّعراضم نأ

 .شرعيو شرعي شرع
 و -
 5 0 ةنيو َط هن الا



 .مضلاو رسكلا «ناهجولا زوجي اهلاثمأو ةلثمألا هذه يفف

 : طورش ةثالثب نكل
 .قلح فرح همال وأ لعفلا نيع نكت مل اذإ : لوألا
 .مضلا وأ رسكلاب اروهشم عراضملا نكي مل اذإ : يناثلا
 .مضلا وأ رسكلا بابسأ لعفلا يف نكي مل اذإ : ثلاثلا
 : بابلا اذه نم رم ام ةصالخ نآلاو

 : نيمسق ىلإ (ديرجتلاو ةدايزلا ثيح نم) لعفلا مسقني
 رجم 1
 .ديزم 2

 : نيمسق ىلإ اضيأ درجلا لعفلا مسقنيو
 .يثالث درجم 1

 .يعابر درجم 2

 .للعُق : وه ,دحاو نزو هل درجملا يعابرلا لعفلاو

 : لثم كلذو

 .رثعب - دبرع - خبرذ - لبرغ - جرحد -
 .نازوأ ةثالث هل - يضاملا ةغيص يف - درجملا يثالثلا لعفلاو

 فرش - لعف -2



س ريصت هنازوأ 3 عراعلا يي ياللا صامل ميحاا اذإو
 : ةت

 .نسحي نسح - لعفي لعف -1

 .مّلعي ملع - لعفي لعف -2

 .بقي بّقو - لعفي لعف -3
 0 لغفي لّعف -4

 .عنمي عم - لعقي لعف -5
 .دشحي دشحي َدشَح - لعفي لعفي لّعف 6

 (لعفي لعف)
 .نيعلا مضب (لعق) نزو ىلع يئالثلا يضاملا لعفلا ناك اذإو

 : لثم ءكلذك نيعلا مضب نوكي هعراضم نإف

 مكي مرَك

 (لعفي لعف) .
 نيعلا رسكب (لعف) نزو ىلع يثالثلا يضاملا لعفلا ناك اذإو

 : لثم «نيعلا حوتفم نوكي هعراضم نإف

 : لاعفأ ةعست وهو رسكلاو حتفلاب ءاج مسق 1

َ_ 

 خلا .بسحي بسحي بسح
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 : لاعفأ ةينامث وهو طقف رسكلاب ءاج مسق 2
 .خلا .ثري ثرو

 (لعفي لعف)
 : لثم ءعراضملا يف اهرسكو يضاملا يف نيعلا حتفب لعف

 فرعي فرع
 ةلازخا هيأ فايت زكر
 همال نوكت الأ طرشب هين بكو : لغم ءاواو هؤاف ناك اذإ : ىلوألا
 ْ .قلح فرح

 .عيبت عاب : لثم «ءاي هنيع تناك اذإ : ةيناثلا
 .قلح فرح هنيع:نوكت الأ طرشب «يتاي ىتأ لثم ءاي همال تناك اذإ : ةثلاثلا
 .نحُي نح : لثم «امزال افعاضم لعفلا ناك اذإ : ةعبارلا
 : لثم ءدجو امثيح رسكلاب نوكي عدلا فعاضملاو

 ماا

 تلي ند

 : نيمسق ىلع يهو الق نوعيرأو هس ةذغاقلا هلع نغم جرمشو

 : نورشعو ةينامث يهو مضلاب ءاج مسق -1
 .خلا بهت تّبَه - لْجُي لج - رميرم -
 : العف رشع ةينامث يهو رسكلاو ميضلاب ءاج مسق -2

 .خلا ثئيو ثؤي ثأ - دصيو دصُي لص وك للا ملم ع سمس ترب مه ع

 (لعفي لعف)
 : لثم ءعراضملا يف اهمضو يضاملا يف نيعلا حتفب لعف
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 .رصني ٌرصَن -
 : لاوحأ ةعبرأ يف اسيقم نوكيو

 .لوقي لاق : لثم ءأواو لعفلا ُنيع تناك اذإ : ىلوألا

 .وعدي اعد : لثم «أواو لعفلا مال تناك اذإ : ةيناثلا

 : لثم «رخافملا ةبلغ ىلع ُلُدَي لعفلا ناك اذإ : ةثلاثلا

 .هبرضأ انأف هتبرضف ينبراض
 .هّلحَي هّلَح : لثم ءايدعتم افعاضم لعفلا ناك اذإ : ةعبارلا

 : لثم «َدجو امثيح مضلاب نوكي يدعتملا فعاضملاو

 هلسي ءينعلا لس

 : نيمسق ىلع يهو 0 هذه نع جرخو

 .طقف دحاو لعف وهو ءاذوذش رسكلاب ءاج مسق -1
 هلام هر

 .ةيححي ةيحساح

 #2 د كتوم ستر
 هن

 اذإ امأو . تن ا

 لثم حتفلاب نوكي هنإف رسكلاب (لعف) باب نم ناك

 0 ىنعب ضي بَ

 .قشع : ىنعمب « بصي بص

 ابيبط راص ىنعمب «بطي بط

 قارا ل ا ىنعم جليج

0 
 خلا .دوي دو
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 ( لعفي لَعف)
 .اعم عراضملاو يضاملا يف نيعلا حتفب لَعَف

 : نيتلاح يف اسيقم عراضملا نوكيو
 .بَهذُي بهذ : لثم ءقلح فرح هئيع تناك اذإ : ىلوألا
 .عنمي عنم : لثم «قلح فرح همال تناك اذإ : ةيناثلا

 : طورش ةئالثب الإ نيتلاحلا نيتاه يف نيعلا حوتفم عراضملا نوكي الو
 .افعاضم نوكي الأ : لوألا
 .رسكلاب اروهشم نوكي الأ : يناثلا
 .مضلاب اروهشم نوكي الأ : ثلاثلا

 (لعفي لعفي لَمَق)
 : لثم عراضملا يف اهمضو اهرسكو يضاملا يف نيعلا حتفب لع

 : طورش ةثالثب الإ عراضملا يف مضلاو رسكلا اذه زوجي ال نكلو
 .قلح فرح همال وأ لعفلا نبع نكت مل اذإ : لوألا
 .مضلا وأ رسكلاب اروهشم عراضملا نكي مل اذإ : يناثلا
 .مضلا وأ رسكلا ُبابسأ لعفلا يف نكي مل اذإ : ثلاثلا

 .صيخلتلا ىهتنا
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 بابلا اذه نم رم ام ةلئسأ

 ؟ (ديرجتلاو ةدايزلا ثيح نم) لعفلا مسقني مك ىلإ

 ؟ درجما لعفلا مسقني مك ىلإ
 ؟ درجما يعابرلا لعفلل نزو نم مك

 ؟ درجملا يثالثلا لعفلل نزو نم مك

 ؟ هئازوأ ريصت مك عراضملا عم يثالثلا يضاملا عمتجا اذإ

 .؟ هعراضم نوكي نزو يأ ىّلَعف (َلُعَف) زو ىلع يضاملا لعفلا ناك اذإ

 نوكي نزو يأ ىَلَمَق نيعلا رسكب (لعّف) نزو ىلع يضاملا لعفلا ناك اذإ
 ؟ هعراضم

 ؟ يه مّكَف .لعفي لعق : ةدعاق نع تجرح لاعفأ كانه

 ؟ حتفلاو رسكلاب اهنم تءاج يتلا لاعفألا يه مك

 ؟ طقف رسكلاب اهنم تءاج يتلا لاعفألا يه ّمَكَو

 .نيعلا حتفب (لعق) نزو ىلع يضاملا ناك اذإ

 .نيعلا رسكب (لعفي) نزو ىلع عراضملا ناكو
 ؟ اسيقم عراضملا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يه ٌمَكَف

 .امزال افعاضم يضاملا لعفلا ناك اذإ

 ؟ هعراضم نوكي نزو يأ ىَلعَف

 ؟ يه مكف .مزاللا فعاضملا ةدعاق نع تجرخ لاعفأ كانه

 ؟ يه ْمَكَف .مضلاب مزاللا فعاضملا نم تءاج لاعفأ كانه



 ْمَكَف ًاعم رسكلاو مضلاب تءاج مزاللا فعاضملا نم ىرخأ لاعفأ كانهو
 ع

 (لعفي) نزو ىلع عراضملاو «نيعلا حتفب (لَعَف) نزو ىلع يضاملا دجتو
 ؟ اسيقم عراضملا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يبه ْمكَن .نيعلا مضي

 ؟ مضلا وأ رسكلا ىدعتملا فعاضملا عراضم يف ُلصألا 0
 ؟ ىدعتملا فعاضملا ةدعاق نع تجرخ يتلا لاعفألا يه مك
 ؟ ىدعتملا فعاضملا يف طقف رسكلاب تءاج يتلا لاعفألا يه مك

 ؟ هيف ًاعم مضلاو رسكلاب تءاج يتلا يه ْمَكو

 ىلع عراضملا نوكيو نيعلا حتفب (لعَف) نزو ىلع يضاملا نوكي دقو
 .كلذك نيعلا حتفب (لعفي) نّرو

 ؟ اسيقم عراضملا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يه ْمَكَق

 ءاهرسكو نيعلا حتفب عراضملا نوكيو نيعلا حوتفم يضاملا نوكيو

 ؟ ناهجولا عراضملا يف زوجي يَ اَهرفاَوَت بجي يتلا طورشلا يه امف
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 (لعفلاب هنون وأ ريمضلا ءات لاصتا يف لصف»)

 : لثم «هنون وأ ريمضلا ءات لعفلاب لصتت دق
 .تبتك -

 .انبتك -

 .نيقباسلا نيلاثملا يف امك لعفلا رخآ ُنُكَسُي هنإف امهدحأ هب لصتا اذإو

 0 .احيحص يثالثلا لعفلا ناك اذإ اذهو

 : لثم نيعلا لتعملا لعفلا نأل .هنزو رّيغَتَي هنإف نيعلا لتعم ناك اذإ اّمأ

 - عاب - فاح - لاط -

 .هئاف ىلإ لقنُت هنيع ةكرح نإف هنون وأ ريمضلا ءاتب لصتا اذإ

 ْ : لعن لتألو

 .نيعلا ىلإ ءافلا ةكرح لقن مََّي فيك ىرنل ُتْلُط
 : نولوقيف ْتْلُط اهنم ترم يتلا ٌلحارملا فرصلا ةفسالف لّيخَتَي

 تلْوَط : وه (هيلإ تراص ام ىلإ ريصت نأ لبق) ْتْنُط لصأ نإ -1

 تلاَط : تراصف فلأ تلد اهلبق ام حتفناو واولا تكرحُت -2

 تلَط : تحبصأف فلألا تفذُحُن ممُأللاو فلألا) نانكاس عمتجا -3

 تلط : حبصتف ءاّلملا ىلإ و اولا ٌةكرخ لقنُت 4

 : تفخ نأش يفرمألا اذكهو
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 تفوَخخ : وه (هيلإ تراص ام ىلإ ريصت نأ لبق) تفخ ةملك ّلصأ نإ -1

 تفاح : ْتَراَصَم افلأ تكد اهلبق ام حتفناو واولا تكرمت
 تق : تحبصأف فلألا تفذُحَن (اَقْلاَو فلألا) نانكاس عمتجا -3

 تفع : ذكتيح حبصتف ءاخلا ىلإ واولا ةكرح لقنُت 4

 3 : لوقت اننإف حيضوتلا انلواح اذإو
 تلف : نزو ىلع : تُلَوُط : وه تْلُط لصأ نإ

 اق : نزو ىلع تْلاَط : ىلإ كلذ دعب تلوحت مث
 تلق : نزو ىلع ْتْلَط : ىلإ تلقتنا مث
 تلف : نزو ىلع تْلُط : اريخأ تحبصأ مث

 تعَف : ٌةحتفلا : يه ِءاَقْلا ةكرح نأ تظَحأل كّلعلو
 تلف : ُهًمضلا : يه نيعلا ةكرح أو
 ةمضلا : يهو نيعلا ٌةكرح تلقتنا مث
 ْتْلُق : تحبصأف نيعلا تفذح ام دعب ءاَقْلا ىلإ
 .ءافلا ىلإ نعلا ةكرح لَ مدي فيك كل نييف اذه تظحال كأم
 ءات هب لصتاو نيعلا لَمْمُم لعفلا ناك اذإ ءافلا ىلإ نيعلا ٌةكرح لقت اذ

 .هنون وأ ريمضفا
 .تلُط : لثم ةَمَض تناك اذإ الإ لقنت ال ةكرح ا نكلو

 ءاَقلا ىلإ لقنُت ل اهنإف ًةحتف ٌةكرحلا تناك اذإ امن

 م

4 



 2 هلم

 الوأ نيعلا كلتل ةبسانم ةكرحب ُضٌرَُي اهنكلو
 .كلذ دعب ءافلا ىلإ لقنُت مث

 : لثم كلذو

 .تّلُق : لثم «هنون وأ ريمضلا ءات هب تلصتا ذإ : لاق

 .تغب : لثم .كلذك هنون وأ ريمضلا ءات هب تلصتا اذإ : عاب

 اهنم رم يتلا لحارملا فرصلا ةفسالف عم رو 3

 : ةروص ىلع احبصأ ىتح نالعفلا ناذه

 .تلُق -

 : نولوقي مُهُّ
 توق : وه (هيلإ تراص ام ىلإ ريصت نأ لبق) تلق ةملك ّلصأ نإ 1
 تراصف أفلأ تَلدْبأف اهلبق ام حتفناو واولا تَكرَحَت د

 :تحبصأف فلألا فْذُحَف (مأللاو فلألا) نانكاس عمتجا -3

 حبصتف فاقلا ىلإ لَقنت مث ةمّض واولا ٌةحتف بلقُت
 : لوقن اننإف كلذ حيضوت انلواح اذإو

 تْلَعَف : نزو ىلع توق : وه ُتْلُق ةملك لصأ نإ

 تلق: نزو ىلع تْلاَق : ىلإ كلذ دعب تلوحت مث

 ا نزو ىلع َتْلَ : ةلحرم ىلإ تلقتنا مث

 تلق : نزو ىلع تلق : اريخأ تحبصأ مث

 ح



 .ًةَمَض تبل (ةحتفلا يهو) نيعلا ةكرح نأ كل نئيبت اذهب هّلعلو م6
 .ءاقلا ىلإ تلقث مث
 : (تْعِب) يف رمألا اذكهو

 تعيب : وه (هيلإ تراص ام ىلإ ريصت نأ لبق) ْتْعِب ةملك لصأ نإ -1
 تغاَب: تراضف ؛افنلا كاذبا اهلبق ام حففناو ءابلا تكرمت

 تعَب : تحبصأف فلألا تمدح (َنْيَعْلاَو فلألا) نانكاس عمتجا -3

 تعب : حبصقف ءابلا ىلإ لقنُت مث ةرسك ءايلا ةحتف ُبَلْقُت 4
 : لوقن اننإف اذه حيضوت انلواح اذإو

 ْتْلَعَف : نزو ىلع ءتْعَيَب : وه تعب ةملك لصأ نإ
 ُتْلاَف : نزو ىلع تْعاَب : ىلإ اذه دعب تلوحت مث
 تلق : نزو ىلع «تسعب : ةلحرم ىلإ تلقتنا مث
 تلف : نزو ىلع «تععب : اريخأ تحبصأ مث

 تلقت مث ةرسك تبلقنا (ةحصفلا يهو) نيعلا ةكرح نأ تظحأل كّلعلو
 ,ءافلا ىلإ

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو
 الصمم ٍراَمْضِإلااَتِب ناك تلت 2 ها اذ نْيَع لكس ينكاثلا ءاقل لقناَو

 .ةلتعم تناك اذإ هنيع لكش يئالثلا لعفلا ءاف ىلإ لقنا : ينعي
 .هنون وأ ريمضلا ءاتب الصتم لعفلا ناكو



 تلَوُط : تْلُط لصأ نأ اَنب رم دقلو

 تلُعَف : نزو ىلاع اهنأ ينعي اذهو

 ءافلا ىلإ (ٌةمضلا يهو) نيعلا ٌةكرح لقنُت اريخأو
 تْلُق نزو ىلع ْتْلُط : حبصتف

 ام دعب ءافلا ىلإ تلقُن (ةمضلا يهو) نيعلا ةكرح نأ تظحال كّلعلو .

 : ىنعم وه اذهو نيعلا تفذُح

 .ءافلا ىلإ نيعلا ةكرح نق

 تقخ : ةملك يفرمألا اذكهو

 تفوح : وه اهلصأ ناك
 تلعف : نزو ىلع اهنأ يأ

 : حبصتل ءافلا ىلإ نيعلا ٌةكرح لقنُت اريخأو

 تلف : نزو ىلع تشخ

 دعب دافلا ىلإ حقن ةرسكلا يهو) نيعلاةكرح نأ كل يبي اذهب هلع

 الم نْيعْلا كلذ َسناَجُم ظاد 2 ذتق نكي احلق ذو...

 نيعلا كلتل ةبسانم ةكرحب اَهَضْوَصَق ةحنف نيعلا ٌةكرح تناك اذإ : ينعي 7

 .كلذ دعب ءافلا ىلإ اهلقنا مث الأ

 : مالكلا اذه نييبت لواحتلو

 تْلَعُف : نزو ىلع «ْتْلَوَق : وه (الثم) ْتُْق ةملك لصأ نإ



 تاق : نزو ىلع «ْتْلاَق : ىلإ كلذ دعب تلوحت مث

 ْتْلَق : نزو ىلع ءْسْلَق : ةلحرم ىلإ تلقتتا مث
 تلُق : نزو ىلع ْتْلُق : ريخأ تحبصأ مث

 : اذه دعب كل َّحَّضَنا اًمبرلو

 .ءافلا ىلإ تلقث مث ٌةمِض َتَبلُق (ةحتفلا يهو) نيعلا ًةكرح نأ
 ةصالخلاو : ْ ١

 نإف هنون وأ ريمضلا ءات هب تلصتاو نيعلا لتعم ناك اذإ يئالثلا لعفلا نأ
 .هئاف ىلإ لقنت هنيع ةكرح

 ْتْلُط : لثم ٌةمّض نيعلا ٌةكرح تناك اذإ اذهو
 تفخ : لشم ةرسك نيعلا ةكرح تناك وأ
 نيعلا كابل ةتنايماةعترحجب ضو اهنإق خف وعلا ةكرتمت حلتاحت اذإ امأ
 .ءافلا ىلإ لقنت مث

 .ًاواو نيعلا تناكو .ةحتف نيعلا ٌةكرح تناك اذإف

 .واَوْلل ةبسانم نوكتل ٌةمّض بلقُت ةحتفلا نإف
 0 .تْلُق : لثم «ةملكلا ءاف ىلإ لقتت مث

 .كلذك ٌةحتف نيعلا ةكرح تناك اذإو
 .ءاي نيعلا تناكو

 ءاّيلل ةبسانم ٌنوكتل ٌةرسك َْبَلَقُت ةحتفلا نإ

 0 ' تعب : لثم ةملكلا ءاف ىلإ لق مث

 .كسفت عم لغاستت نآلا كلعلو
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 را اك

 .لعف : نزو ىلع لاط نأ انل ْنْييِب يذلا ام

 .لعق : نزو ىلع فاخ نأو

 : لوقنف

ملا لعفلا نأ هب كردن اطباض انيطعي ةيبرعلاب َنيلغَكشملا ضعب نإ
 نيعلا لتع

 .لعف وأ َلَعُك وأ َلعَف : نزو ىلع
 :وه طباضلا اذهو

 .فاَخَي لثم فلألاب عراضملا ناك اذإ

 لعق : نزو ىلع وهف َفوُح : اروسكم نوكي هنم يضاملا نإف

 .عيبي : لثم ءايلاب عراضملا ناك اذإو

 لف : نزو ىلع وهف مب : احوتفم نوكي هنم يضاملا نإف

 : لوقي لثم واولاب عراضملا ناك اذإو

 .لئاق لثم لعاف نزو ىلع هنم لعافلا مسا ناكو

 لعق نزو ىلع وهف َلَوَق : احوتفم نوكي هنم يضاملا نإ
 .لوطي لثم اضيأ واولاب عراضملا ناك اذإو

 .ليوط لثم ليعف : نزو ىلع هنم لعافلا مسا ناكو

 .لعف نزو ىلع وهف لوط : امومضم نوكي هنم يضاملا نإف



 (هيف ديزملا لعفلا ةينبأ باب)

 : نيمسق ىلإ مسقني لعفلا نأ ىضم امم َتملع دقل

 .درجم 1

 .ديزم 2

 .درجملا نع مالكلا قبسو
 .ديزملا َرْكذ فئصملا َدارأ نآلاو
 اللا نحر طبل هيدي فيت نصرك نأ لق نك
 : وهو بابلا اذهب ةقالع هل ام ضعبي َكَرُكَذُت نأ ديرن
 .ةدايزلا فيرعت
 .ةدايزلا ماسقأ

 .ةدايزلا فورح
 .هيف ديزملا ماسقأ

 .هنازوأو هيف ديزملا عاونأ
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 ةدايزلا فيرعت

 امم ءاهنم سيل ام ةيلصألا ةملكلا فورح ىلإ فاضي نأ يه : ةدايزلا

 .ةيفيرصت لع ريغل «فيراصتلا ضعب يف طقسي

 ةدايزلا ماسقأ

 : نيمسق ىلإ (ةديزملا فورحلا رابتعاب) ةدايزلا مسقنت

 .ةملكلا لوصأ نم فرح ريركتب نوكي مسق -1

 .ةملكلا فورح سنج نم سيل فرح ةدايزب نوكي مسقو -2

 : عاونأ ةعبرأ وهف لوألا مسقلل ةبسنلاب امأ

 .عّطَق : لثم «نيعلا ريركتب نوكي : لوألا

 .لَلمَس : لثم «مأللا ريركتب نوكي : يناثلا
 .ةيهادلا يهو «تيِرمرم : لثم ءأعم نيعلاو ءافلا ريركتب نوكي : ثلاغلا

 ةأرملا يهو .ةهرهرب : لثم ءاعم ماللاو نيعلا ريركتب نوكي : عبارلا

 .ةباشلا ءاضيبلا

 ةدايزلا فورح

 فرحأ نم فرحب الإ هيف ةدايزلا نوكت الف يناثلا مسقلل ةبسنلاب امأو

 : ب اهيلإ نوزمري يتلا يهو .ةرشعلا ةدايزلا

 .اهينومتلأس
 :بوأ
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 .هاسنت مويلا

0 
 .نامسلا تيوه

 ؟ ةدئاز الإ نوكت ال ًةرشعلا فورحلا هذه نأ اذه ىنعم له نكل
 ال : باوجلاو
 كلذ عمو ةدايزلا فورح نم اهلك اهفورح نوكت تاملكلا ِّضعب نأل

 .لأس : لثم «ٌةيلصأ فورحلا نإف

 : لثم ةدايزلا فرحأ نم اًهلُك اهُفورح نوكت لمجلا ضعب نإ لب
 .ءام ءانإلا تدام

 مهنإف رثكأ وأ افرح اوديزي نأ اودارأ اذإ برعلا نأ وه دوصمللاف ًاذإو
 (8).ةرشعلا فورحلا هذه نم اهنوديزي

 هيف ديزملا ماسقأ

 : نامسق هيف ديرملاو

 .يثالثلا ديزم -1

 .يعابرلا ديزم -2

 : يثالثلا ديزم

 : عاونأ ةثالث يثالثلا ديزمو

 .دحاو فرحب ديزم : لوألا

 .نيدلا يبحن فيرصتلا سورد نم فرصتب ىهتنا (1)
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 .نيفرحب ديزم : يناثلا

 : دحاو فرحب يئالثلا ديزم

 : نازوأ ةثالث هلو

 ف نع لخدأ : لثم : لعْفأ

 .ىبر - مق ٠ ردَق - مل : لثم : ّلَعَف
 .ىجان - دعاو - لداج - كراش : لثم : لَعاَف

 : نيفرحب يثالثلا ديزم
 : نازوأ ةسمخ هل نيفرحب يثالثلا ديزملاو

 .ىحمنا - داقنا - حتفنا : لثم : َلَعَقْلا

 .ىقتا - قاتشا - عمتجا - حتفا : لثم : لعَتْفا

 .دوسأ - ضيبا - ٌرفصا - رمحا : لثم : ُلَمْفا

 .لفاغت - لداعت - لهاجت : لثم : لَعافَت

 . ىَكرت - دوم - مَن : لثم : َلعفت
 : فرحأ ةثالثب يثالثلا ديزم

 : نازوأ ةعبرأ هل فرحأ ةثالثب يثالثلا ديزملاو

 .ىضرتسا - ماقتسا - رفغتسا : لثم : َلَعْفتْسا

 .ىلولحا - َنَوْوَدْعا - بّشْوَشْعا : لثم : َلَعْوَمْلا
 .(هبكر يل ريعبلا قنعب قلعت يأ ) طولا : لثم : لّوَعْفا
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 .(هؤوض رك يأ) - رمقلا ٌراَهْزا - ٌرامْحا + لغم: َلاَعْا

 : يعابرلا ديزم

 : ناعون يعابرلا ديزمو
 .دحاو فرحب ديزم : لوألا

 .نيفرحب ديزم : يناثلا

 : دحاو فرحب يعابرلا ديزم

 :وهو «دحاو نزو هل ءدحاو فرحب يعابرلا ديزم
 .رثعبت - جرحدت : لثم : َلَلعَفَت

 : نيفرحب يعابرلا ديزم

 : نانزو هل نيفرحب يعابرلا ديزمو

 (تعمتجا يأ) لبإلا تّمَجْنَرحا : لثم : للعلا
 .(لاط يأ) رعشلا ٌرطَبْسا : لثم : َّلَلَعْا

 .هللا همحر فنصملا اهركذ يتلا نازوألا عمو مظنلا عم نآلاو

 مل ىرخأ انازوأ اهيف دجنسو .اهركذ قبس يتلا نازوألا ٌلُك اهيف دجنسو ٠
 ركل

 : هللا همحر لاق

 لصق مجرما تما ىلزو ىلاو ١ دال يني حفلا معاق
 : اهنيب نم نازوأ ىلع ةدايزلاب ٌنوكي هيف ٌديزملا لعفلا : ينعي
 .جرخأ - لخدأ - مّلْعَأ : ك : لعفأ

 سراَد - لَداَج - ىلاَو : ك : لعاق
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 طق مل - لس - ىلو : :  لعق
 .رفغتسا - رصنتسا - ماقتسا : ك : لعفتسا

 .مطنرخا - قشنربا - مجنرحا : ك : لنعُلا

 .قلطنا - لصفنا - حملا : ك : َلَعَفْلا

 : هللا همحر لاق مث

 ًالدَنغا َحّيَها َكاَذَكَو ًايراَعو  ُةَمِباَررْشَحْلا يف فلأ اذ ُلاَعْفاَو

 : هيف ديزملا لعفلا نازوأ نيب نمو : ينعي

 .ٌراَمْحا : لثم .ةعبار طسولا يف فلأ دايزبو ءلصولا ةزمه دايزب : َلاَْفا

 .رفصا - ٌرَمحا : لثم .طّسَولا فلأ نم ًايراع : لَا

 .(نمَس يأ) : يبصلا َحّيبها : ك : ٌلّيعْفا

 .لمتعا - لدتعا - ٌرّذتعا : ك : لع

 : هللا همحر لاق مث

 الصناع ىو عم ىل وقعا ىالحا يدع تجد
 : نازوألل هدرس عباتي لازام

 .عامجلا دنع ثدحأ اذإ لَجّرلا طيذَع لثم : َلْيعف

 .(هتوالح تادتشا) «ءيشلا ىَلوَلْحا : لثم : َلَعْوعْا

 .(لاَط يأ) ٌرعشلا رطبا : لثم : للعفا
 :. ما م
 .(عباتت يأ) ىلاوت : لثم : لعافت
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 .(ُهَنتق اذإ) هبلق سلخ : لثم : سّلعف
 .(عرسأ يأ) سنس : لثم : لعفس
 : هللا همحر لاق مث

 احترم تورم تروج اتستلق ىف نس نكست ىقثكما لص طنا
 : هيف ديزملا لعفلا نازوأ ٍنّيِب نمو : ينعي
 .مهنطب مظع 'يأ) لجل أطنبحا لثم : لف
 .(ةَتلِصْوَح جرخأ يأ) رئاطلا لّصنوَحا : لثم : لعن
 .(هافق ىلع ىّقلتسا يأ) ىقنلسا : لثم : ىلنعُفا

 .(ةوسنلقلا هَسْمْلَأ يأ) هَسَدلَق : لثم : لتعُف

 ٠ .(براوجلا ُهّسْبلَأ يأ) هّيروج لثم : لعوف
 .يَس يف رسأاىأ) «لوره : لث : لوْ
 : هللا همحر لاق مث

 الَّمَجلا َنَرطق مهلسا ظأقجا تفش ١ ْهَرَت لأوكا تْسَمْهَر َتْمَقْلَه َتْقَرْهَر

 : هيف ديزملا لعفلا نازوأ نيب نم : ينعي

 .(كحضلا نم رثكأ يأ) قَرَهَز : لثم : لعْفَع
 (هَعَلتبا يأ) ءيشلا ْمَقْلِه : لثم : لعفه
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 .(هرتس يأ) ءيشلا سَمْهَر : لثم : َلَعَهَف
 .(يصق اأو ُلأرا : لطم : لع
 .(هّصَم : ءيشلا فّشَر يأ) فَشْهَرَت : لثم : َلَعْهَفت

 .(توملا براق ْيأ) ُلُجّرلا ظْأَمْحا : لثم : لأَعْلا

 .(ريغت اذإ ُههْجو َمُهَّس نم ذخأ) مُهَلْسا : لثم : ٌلَلعْفا

 .(نارطقللاب هالط يأ) َلّمَجْلا ََرْطَق : لثم : نلف

 7-5 ّ : هللا همحر لاق مث

 ًالخُتلا سّكلعاَو تعمرها سملذاَم ْمُئَمَصْلَعَو تطَمْلَج تْبتلك تْسسَمْرَت

 : كلذك نازوألا نيب نمو

 .(اهنع بَين يأ) ةسردملا نع ُلْفَطلا سَمْرَت لثم : َلَعفت
 .(رمألا يف َنَهاَد يأ) ُلُجّرلا َبَتْلَك : لثم : َلَمعَف

 .(هقلح ْيأ) هَسْأر طَمْلَج : لثم : َلَمَعَف
 .(َتمصْلَع عطق يأ) هَمَصْلَغ : لثم : ُمَلَعف

 لاس : عمدلا عمرها (مَلظَأ يأ) َسّمْلدا : لثم : َلُمَعْلا

 .(هداوس ٌدَتْسا يأ) ٌرعشلا سّكدلعا لثم : سّلنعْلا

 : هللا همحر لاق مث

 آلَلَخ ْبَسْجاَو ىَقَلَسَت نَمُمضا قل دز لس تْرَطَُي تَجَجْوَتْعا َطَولْعاَو

 : كلذك نازوألا نيب نمو

 .(لاطَو ّدَمما أو ُرَفّسلا طولعا : لثم : لَوَعْفا
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 .(مُحَض يأ) ريعبلا جَجْوَمعا : لثم :
 .(اهَجَلاَع يأ َةَبذلاَرطْيَي : لثم : َلَعِ
 .(ةلباَنس جرخأ يأ ) عرزلا لبس : لثم : لعن
 (جاليإلا لبق هءام ىقلأ يأ) لْحَفلا َقَلمَر : لثم : لعَمَف
 .ىقلست : لثم : ىلع موسم ل
 «ديزملا لعفلا نازوأ هللا همحر فدصملا اهيف درس تاييبأ ةعبس ًاذإ هذه

 .يعابرلاو يثالثلا

 .انزو نيعبرأو ةعبس ع دقو

 كرت

 : بابلا اذه نم رم ام ةلئسأ عم نآلاو

 ؟ ةدايزلا فيرعت وه ام

 ؟ ةديزملا فورحلا رابتعاب ةدايزلا مسقنت مك ىلإ

 ؟ ةدايزلا فورح يه ام

 ؟ هيف ديزملا لعفلا مسقني مك ىلإ
 ؟ يئالثلا ديزملا عاونأ ركذتت له

 ؟ دحاو فرحب ديزملا يئالثلا نازوأ يه مك

 ؟ نيفرحب ديزملا يئالثلا نازوأ رضحتست لهو
 ؟ فرحأ ةثالثب ديزملا يثالثلا نازوأ يه مكو

 ؟ هماسقأ مك ديزملا يعابرلا

 ؟ هنازوأ مك دحاو فرحب ديزملا يعابرلا

 ؟ كلذك هنازوأ مك نيفرحب ديزملا يعابرلا
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 (عراضملا يف لصف)

 : طقن ثالث يف لصفلا اذه ىلع مالكلا صخلتي

 .عراضملا هب ادبي يذلا فرحا -1

 .عراضملا نم لوألا فرحلا ةكرح 2

 .عراضملا نم ريخألا لبق يذلا فرحلا ةكرح 3

 : عراضملا هب أدبي يذلا فرحا 1

 ةعبرأ نم دحاوب هؤدبن اننإف اعراضم يضاملا لعفلا لعجن نأ اندرأ اذإ

 .(ينأت) : هلوقب اهيلإ زومرملا يهو .فورح

 : لوقنف

 عفر : عر
 فورح نم افرح هيلع انلخدأ املك مكرر يضاملاَلعفلا نأ اذإ انظحالا

 .اعراضم راص (يتان)

 .لاعفألا نم لعف لك يف رمألا اذكهو

 : عراضملا نم لوألا فرحلا ةكرح ج

 : عاونأ ةثالث ىلإ عونتت عراضملا نم لوألا فرحلا ةكرحو

 .مضلا بجاو -1
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 حتفلا بجاو 2

 .رسكلا زئاج -3

 : لثم ايعابر ناك اذإ عراضملا نم لوألا فرحلا مّض بجيف

 - ملي - مركي - ليرَغي - ٌرثعمي - جرحدي -
 : لثم ءايسادس وأ ايسامخ وأ ايثالث ناك اذإ هحتف بجيو

 .رفغتسي - قاطني - سردي -

 عضاوم الث يف( نكي ل اذإ) هرسك زوجيو

 .حرفت - حرفإ - حرفن : حر
 : لثم «لصولا ةزمهب ءوُدْبُم ضام نم افرصتم عراضملا ناك اذإ : يناثلا

 .دهتجت - دهم - ٌدهتجن : دهتجا
 : لثم ءءاّثلاب ءوُدبَم ضام نم افرصتم عراضملا ناك اذإ : ثلاثلا

 .ىكرتن - ىدقإ - ىكرتي - ى
 يف (اهريغ مأ ءاي ناكأ ءاوس) عراضملا نم لوألا فرحلا رسك زوجيو
0 

 .ىبثي - ىبق - 0-0 ىَأ
 : لثم نيعلا روسكم وهو وَ اف لع نم افرصتم عراضملا ناك اذإ : يناثلا

 .لجيي - لجبت - لجيإ - لجين : لجو
 : ريخألا لبق يذلا فرحلا ةكرح 3
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 نم ايلاخ يضاملا ناك اذإ .ًةرسك نوكت ريخألا لبق يذلا فرحلا ٌةكرحو

 : لثم «ءاتلا

 مركي : مركأ
 عمتجي : عمتجا

 .رفغتسي : رفغتسا

 : لثم «ءاتلاب ًاءودبم يضاملا ناك اذإ ًةحتف نوكتو

00 0 0 

 ا

 .كلاهتي : كلاهت

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو
5 

 رلرتر تتر ةي ءءء ةة مو وة مة وة م وفم مفمفلا | ةةةةممملو حتما ٌعِراَضُملا يِنأَت ٍضْعَبب

 : يهو ةعبرألا فورحلا هذه نم دحاوب ٌحراضملادْبإ : ينعي

 : لوقنف (يتأن)

 ().بتكي - بتكت - بتكأ - بتكن -

 دهتجمن : لثم ؛هريغ هعم وأ هسفن امظعم ناك اذإ ملكتملل نونلا نوكت (1)

 .دهتجأ : : لثم ءادرفنم ناك اذإ ملكتملل ةزمهلا نوكتو

 ندهتجت نادهتجت نيدهتجت نودهتجت - نادهتجت - دهتجت : لثم اقلطم بطاخملل ءاتلا نوكتو

 .نادهتجت ناتتفلاو ؛دهتجت ةمطاف : لثم ىنثم وأ مرغم بئاغلل كلذك نوكتو

 .نوفرعي نودمحملا - نافرعي نادمحما - فرعي دمحم : لثم ءاقلطم بئاغلل ءايلا نوكتو

 .نهبر نفرعي تايتفلا : لثم «تايئاغلل كلذك نوكتو
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 ًالصُو ًاقلطُم يعابرلاب اذ مض هلو م عاام معسل

 ايعابر لعفلا ناك اذإ عراضملا هب َءدُي يذلا فرحا مّض بجي : ينعي

 : لثم ًاديزم ناك مأ ًادرجم ناكأ ءاوس

 .مركي - سوسوي - جرحدي -
 نم زل ء م مرر رن همم ممم ة موو وووووويممف ١ هنوف ننةمثةووفو هِرْيَغِب ًالصتم ُهَحَفاو

 وهو ؛يعابرلا ريغب لصتا اذإ عراضملا هب َءدب يذلا فرحلا حتفا : ينعي

 : لثم «يسادسلاو «يسامخلاو «يثالثلا

 ًالعف نم تالآ يف ْزجأ ًارسك ءايلار 0١ بعلو...

 ين ماجاك عراق كرر در يح رج

 لثم «نيعلا رسكب (لعق) نم فرصتملا ع 71

 .ملعت - ملعإ - ملعن : مل
 00 هيف لْصَوْلاٌرْمَمَردَصَتاَمْوَأ

 .ءايلا ءانغتساب) ةعراضملا فورح عيمج يف كلذك ٌرسكلا زجأو : ينعي

 : لثم ؛لصولا ةزمهب ءودبم ضام نم فرصتملا عراضملا يف

 داق راحت ةزيعتس رتب
 1111 000 كا و

 + لثم «ةدئازلا ءاتلاب رتل تاور ل
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 35 26 - هرم

 . ىكز تت - ىكرز تإ - ىكرز تن : ىكر ت

 الجر ْدَقوْحَت ءافواَولاُهلاَمْزأ ىّبب اّقحلا ْنِإ اَهرْيَغ يِفَو ايلا يف

 ءايلا ةعراضملا فورح عيمج يف رسكلا راو برعلا نع لقُن دق: ينعي

 اة ل قل

 : لوقنف «نيعلا روسكم وهو وأو واف لم نم فرصت ام ىلع الخدوأ
 .ىبتت - ىبثي - ىبْنِإ - ىبقت : ىَنأ
 : كلذك لوقنو

 .لجي - لجيت - لجيإ - لجين : لج
 ضعب يف ةعراضملا فورح ضعب يف رسكلاٌراوج اَنظَحأل دق امّيرو

 .ىرخأ نايحأ يف اهفورح لك يف هّزاوجو «نايحألا

 ًالظح دق هيِضاَمَنإمَرلي باَااَذ نم عراَسُملا رخآَل بق امُرْسَكَو
 121011110110111 الوأ ءاَثا ةدايز

 امف يعابرلا عراضملا نم ريخألا لبق يذلا فرحلا ٌرسك بجي : ينعي
 : لثم «هيضام لوأ يف ةدئازلا ءاتلا نكت مل اذإ قوف

 .جرحدي جرحد
 .مركي مركأ
 .عمتجي عمتجا

 لبق يذلا فرحا ناك ةدئازلا ءاتلا نم ايلاخ يضاملا ناك اَمّلُك اذكهو
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 .بابلا اذه عراضم نم اروسكم ريخألا
 الوبْنَحَملا رخآلاَلبقاَمَهُهَل تلصَع نإو د 1 دولا

 لبق يذلا فرحلا نإف .هيضام لوأ يف ةدئازلا ءاتلا تناك اذإو : ينعي
 : لثم .هحتف بجي ريخالا

 .جرحدتي جرحدت

 .لئاقتي لتاقت

 لبق يذلا را ناك ءيضاملا لوأ يف ةدئازلا ءاتلا تناك املك اذكهو
 ؛ .بابلا اذه عراضم نم احوتفم ريخألا

 : نأ لصفلا اذه ةصالخو

 (يتنأَت) يهو «ةعبرأ عراضملا اهب ِءدَتبَ يتلا فورحلا
 : عاونأ ةثالث ىلإ عراضملا نم لوألا فرحلا ةكرح ٌعّونتتو

 جرحي : لثم ءايعابر عراضملا ناك اذإ ءمضلا بجاو -1
 : لثم ءايسادس وأ ايسامحخ وأ ايثالث ناك اذإ حتفلا بجاو -2

 .رفغتسي 2 قلطني 0 سردي 1

 عضاوم ةئثالث يف نوكيو ءرسكلا زئاج -3

 لثم «نيعلا روسكملا (لعق) نم افرصتم عراضملا ناك اذإ -1

 .حرفت - حرفإ - حرفن : حرف
 : لثم ؛لصولا ةزمهب ءودبم ضام نم افرصتم عراضملا ناك اذإ -2

 هبت دانهع) دوج هيجل



 : لثم «ءءاتلاب ءودبم ضام نم افرصتم عراضملا ناك اذإ -3

 . ىكز تت - ىكز تإ - ىكرز تن - ىكز ت
 .لوألا فرحلا ٌرسك اهيف زوجي ةثالثلا عضاوملا هذهو

 .كلذ تظحال امك ءايلا ءانثتساب عراضملا نم

 يف (اهريغ مأ َءاي ناكأ ًءاوس) عراضملا نم لوألا فرحا ٌرسك زوجيو
 : نيعضوم

 : لثم (ىتأ) ةملك نم افرصتنم عراضملا ناك اذإ -1

 :ىدي - ىبي - ىبنإ - ىيت : ىَأ
 : لثم «نيعلا روسكم وهو وأو هؤاف ٍلْعف نم افرصتم عراضملا ناك اذإ -2

 .ةرسك نوكت اهنإف ءريخألا لبق يذلا فرحلا ةكرحل ةبسنلاب امأ

 : لثم «ءاتلا نم ايلاخخ هيضام ناك اذإ

 جرحدي جرحد
 : لثم «ءاتلاب اءودبم يضاملا ناك اذإ ةحتف نوكتو



 : لصفلا اذه نم رم ام ةلئسأ عم نآلاو

 ؟ عراضملا اهب ءدتبن يتلا فورحلا يه مَك
 ؟ عراضملا نم لوألا فرحلا ةكرح عونتت مك ىلإ
 ؟ عراضملا نم لوألا فرحلا مّض بجي ىتم
 ؟ فرحلا سفن حتفي ىتمو
 .(ءايلا ءانثتساب) عراضملا نم لوألا فرحلا ٌرسك زوجي
 ؟ عضاوملا هذه ركذتت لهف عضاوم ةثالث يف

 .(اهريغ مأ ءاي ناكأ ءاوس) عراضملا نم لوألا فرحلا ٌرسك زوجيو

 ؟ نيعضوملا نيذه ٌرْكْذ كرضحي لهف «نيعضوم يف
 ٌةرسك ريخألا لبق يذلا فرحلا ٌةكرح نوكت ىتم
 ؟ ًةحتف ةكرحلا سفن نوكت ىتمو
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 : هلعاف مسي مل ام لعف يف لصف

 (اعراضم مأ ايضام ناكأ ءاوس) نيعلا حيحص ناك اذإ هلأ مّض -1

 .ملعت : ادب اا د د

 .لصولا ةزمهب مودم ءنيعلا حيحص ناك اذإ ئلاث عم هلأ مّض 3

 جرحشسا - عمشجا : لثم

 .عيب - ليق : لثم «نيعلا لتعم ايئالث ناك اذ هلأ ٌرْسَك -4

 .لصو ة ةزمهب ًاءودبم نيعلا لتعم ناك اذإ هثلاث ٌرْسَك 5

 .ديقنا - ريتخا : لثم

 .ءِرُق - بتُك لثم ءيضاملا يف هرخآ لبق ام رسك -6

 .ًارقي - بّتكي : لثم ؛عراضملا يف هرخآ لبق ام حتف 7

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو

 000000 لوألا موُمْضَم هب تاف ٍلوُعْفَمْلل لغفلا دْسُنْنِإ

 مأ ايضام ناكأ ءاوس ) هلّوأ ٠ ممضاف لوهجملل لعفلا تيب اذإ ينعي

 .مهفيمهم - عمسي عمم : لثم:«(اعراضم



 - عيب - ليق : لثم «ةلتعم نيعب الصتم ناك اذإ هلوُأ رسكاو : ينعي

 111 ارك يضم لا يف رخآلا لبق لَمْجو ......
 : لثم ءيضاملا يف ريخألا لبق يذلا فرحلا يف رسككلا لَعَجاَو : ينعي

 رك - مل - م
 يصل هيورسبرت نضال لوول ترحخاوت كالارصاوا ينعي

 ركذي - مّلعي - مهني : لثم «عراضملا وهو
 و ادا ااا ومس ١» كاع هْعَم مض لصو ٍزَمَه يذ ثلاث

 ليز اع تاوومل اجر 0 مِضأ |: ينعي

 الوب اموت ممْضاة ل ات عض 2ظ*007000 0

 يلا

 .قدصت - "' لثم

 الصف يذلا َريتْمحاَك َداَقْئاَو َراَمْعاو 22 حن ثلاقل َلَعَجا َعاَبوَحَناَمْلاَمَو

 ()عاب : لثم نم لوألا فرَحْلل ام : ينعي
 .راتخا : لثم نم ثلاثلا فرحلل هلعجا

 .ديقنا ءريتخا : لوقنو «راتخخا : لثم نم ثلاثلا فرحلا ٌرسكن كلذك

 .نيعلا لتعم ا يسامخلا راتخخا لثمم دارملاو «نيعلا لتعملا يئالثلا عاب لثمب دارملا (1)

267 



 : لصفلا اذه نم رم ام ةلئسأ عم نآلاو

 ؟ لوهجملل ينبملا لعفلا ُلّوأ مضي ىتم

 ؟ هيناث عم هلوأ مضي ىتمو

 ؟ هثلاث عم هلوأ مضي ىتمو

 ؟ هثلاث رّسكي ىتم

 ؟ عراضملا مأ يضاملا «هرخآ لبق يذلا فرحا ٌرسكي يذلا ام

 ؟ عراضملا مأ يضاملا هرخآ لبق يذلا فرحلا حتفي يذلا امو
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 : رمألا لعف يف لصف

 .لخدأ .. مركأ : لثم لَعْفَأ نزو ىلع لعفلا ناك اذإ

 .لخذدأ .. مركأ : لثم «ُلعْفُأ نزو ىلع هنم رمألا نإف

 .عراضملا ىلإ رظعت انإف هلق نو ريغ ىلع لعفلا ناك اذإو
 : لثم ءاكر حتم عراضملا نم يناثلا فرحلا ناك اذإف

 .دعاسي .. كراشي ..رطيبي .. فرخزي
 .هلوأ فذح يذلا موزجنأ عراضملا لثمك نوكي هنم رمألا نإف

 : لوقنف

 اهني فول
 لي -- ريا
 ٌكِراَش ه ةلراشيمل

 مام هس طايل
 .هلوأ انقَذَح اذإ موزجملا عراّضُملا اك َرمألا نأ اذإ انظحال
 .انكاس عراضملا نم يناثلا فرحلا ناك اذإو
 : لثم ءاحيحص ُهمآلو ءاحوتفم ِهُتلاَث ناكو

 ُهلوُأ فذحن نكل ؛موزجملا عراضملاك نوكي هنم رمألا نإف

 : لثم «ةروسكم لصو ةزمه هناكم عضنو
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 حقا سس غيم
 ملعب هس معي مل
 سلجا <« سلجُي مل
 عضنو هلوأ فذحن نكل «موزجملا عراضملاك انه ّرمألا نأ انل نيبت دق هلعلو

 .ةروسكم لصو ٌةزمه هناكم

 : لثم ءامومضم عراضملا ْثلاَت ناك اذإو

 لصو ًةزمه هلو ناكم عضن نكل موزجملا عراضملاك نوكي هنم رمألا نإف
 : لثم ؛ةمومضم

 ابتكأ ه بكي مل
 ٌرصْنَأ ه4 ٌرصْنِي مل
 جرخأ ه خذي مل
 : لثم «ةلتعم همالو امومضم عراضملا ثلاث ناك اذإو

 .اوُغْلَي - اوعدي - اوُرْعَي -

 : ناهجو لصولا ةزمه يف انل زوجي هنإف «ةثنؤملا ىلإ َرْمألا هْجَوُ نأ اندرأو
 .ةمطاف اَي هللا ىلإ عا : لثم «صلاخلا ٌرْسكلا

 .ةمطاف اي هللا ىلإ عدا : لثم «مّضلاب مامشإلاو

 .مضلا ىلإ ةلئام ةرسكب ةزمهلا قطنتو

 .بنككي : لثم ءانكاس ناك اذإ عراضملا يناث نأ انظحال امبرلو

 .نكاسلاب قطنلا ىلإ لصوتتل رمألا يف لصولا ةزمهب يتأن اننإف
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 .لَكأ - ذَححَأ - َرَمَأ : لاعفأ ةثالث ةدعاقلا هذه نع جرخو

 : اهرمأو «موزجما اهعراضم يف لوقنف
 رم رمأي مل

 لك ه لكأي مل
 : لوقن نأ يضتقي سايقلا ناكو

 .رمؤأ ه رمأي مل
 .ذخؤأ ه دعي مل

 لُكْوُأ ه لكأي مل
 .لصولا ةزمهب اوتأي ملف .هيناث عم «عراضملا لوأ فذحب اوفتكا مهنكلو

 : هط ةروس نم ىلاعت هلوق يف امك .ميِمّدَتلا فطعلا واو عم (ُْم) يف رثكو
 .«اهيلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رمأوإ»
 : فارعألا ةروس يف ىلاعت هلوقو

 .«نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب ٌرمأو وفعلا ذخإل
 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو
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 ل ا لعفأ َرْمألا لعفا نم
 .مركأ : لثم «لعْفَأ نزو ىلع لعفلا ناك اذإ : ينعي
 .مركأ : لثم .لعْفَأ نزو ىلع نوكي هنم َرمألا إف

 لِما يذلا ِمْرَجْلا يذ عِراضُمْلاَك اًوُسْل ةزعاو 00.0...

 هلوأ فذُح يذلا موزجملا عراضملاك (َلَعفُأرْيَغ) نم َرمألا لَعْجا : ينعي
 : لثم

 دهاج ه ٌدهاَجُي مل
1 0 . 

 قّدَص هح قدصي مل

107 
 الصنم فوُدْحَملاب ناك انكاس لص  ًارسككُم لص ِزمهبو ٠

 ناك يذلا فوذحملا فرحلا َناّككَم ةروسكم لصولا ةزمه لعجا : ينعي
 : لثم ءنكاسلا فرحلاب الصتم

 ا
 5 محي م

 5 تت ورز قرا

 : لثم «لعفلا ثلاث يف «ةمزال ةمض َّلْبَق تناك اذإ لصولا ًةزمه مُض : ينعي

 .عاأ - جرخأ - رصْأ - بكا -
 البق دك مّضلا ْمَّشَو ٍرَسْكِب يِزْغاَو حنو ا



 0. يعد يطأ : لثمو : ينع
 .لصولا ةزمه رسكب نوكي
 .مضلاب ة ةرسكلا م مامشإ اهيف زوجيو

 ا موا فوق لكو ذُو ْرُم فاذَحلاب ' لشو

 .اهلاثمأ ةدعاق نع ةثالثلا لاعفألا هذه تجرح : ينعي
 نوتأي مهنإف هنم رمألا ءانب اودارأو انكاس ناك اذإ عراضملا يناث نأ كلذو

 .نكاسلاب قطنلا ىلإ ًالّصوَت لصولا ةزمهب
 .بتكأ مهل بتي : : لثم

 ؛ اولاقق «ةثالثلا لاعفألا هذه عم اذه اولعفي ملو

 رم م 4

 لُك ه لكي
 لُكوَأ - ذخؤأ - رمؤَأ : اولوقي نأ يضتقي سايقلا ناكو
 اخ ل اح ها ا

 0 0 هلع ةروش

 مدلل لعموخو مدبب هثلا يذلا ةثنؤملل ٌرمألا يِزْغا لثمب دارملا (1)

 يِزْغا ةملك لحارم يف نويفرصلا لوقيو
 يِوْْعأ : وه اذكه ريصت نأ لبق ىزغا ةملك لصأ نإ.

 ىوُرَعَأ : تراصف تفذحف واولا ىلع ةرسكلا تلقتتسأ 2
 ىرْعُأ : تراصف تفذحف (ئايلاو واولا) انكاس عمتجا -3

 ىِزْغا : تراصف لصولا ٌةزمه اهعم ترسُمو يازلا ترسم 4
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 ادم شايك قوس نيني مان سا
 1 هلل هو 0

 لصو ةزمهب «لكو ذخ : ميمتت لق : ينعي

 .لك وأ - ذخؤأ : لاقي دق ًاذإ

 .ليلق هنكلو

 : وه رطشلا اذهب هدارمو

 .برعلا مالك يف نيلعفلا نْيَذَه ميمتت ليلقو

 .فيعضلا .. حيصفلا - ردانلا .. ذاشلا : يهو ءاهتفرعم ىلإ ةجاحلا سمأ يف نحن ظافلأ كانه 00
 .سايقلا فالخ ىلع ءاج ام وه : ٌذاشلا

 .هقفاو مأ سايقلا فلاخأ ٌءاوس مهمالك يف هدوجو لقي ام وه : دال
 .هل مهلامعتسا رثك ام وه : حيصفلا

 .ةيبرعلا ءاملع نيب عازن مهنع هتوبث يف ام وه : فيعضلا
 .فرصتب ريبكلا حرشلا نم هأ
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 عم ن و نم رم ام ةلئسأ 3 : لصفلا اذه ن مام

 ؟ اغلا ل
 0 ص : نزو نم رمألا ينبن فيك
 رحت يذلا عراضملا رمأ 0

 ؟ةر يف لصو ةزمهب / يأن ىت ؟ رمآلا ! 0 ؟ أ 0

 ل

0
 ظ 1 

 ي اننإف انكاس 5 5 0 ١
 رم يف لص زمهب عر هيناث ناك 1 7

 0 ةدعاقلا هذه نع 1 يه ام «لاعفأ ةثالث 00 0 9؟

 ةدعاقلا هذ ' 0
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 : نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ةينبأ باب

 : يثالثلا نم لعافلا مسا

 .لعفلاب ماق نم فصو ىلع ةلالدلل لعفلا نم قتشي مسا وهو
 ءاهمضوأ اهرسك وأ هنيع حتف رابتعاب ّيضاملا َلعفلا نأ فرعت كلعلو

 : ماسقأ ةسمخخ ىلإ مسقني .موزللاو يدعتلا رابتعابو
 .بتُك : لثم «يدعتملا لَحَف -1
 .بهُذ : لثم «مزاللا َلعَف -2

 .ظفح : لثم «يدعتملا َلعَف -3

 .حرف : 0
 عجش : : لثم ءامزال الإ | نوكي الو لعَف -5

 .اهيف دحَتَي لعافلا مسا نإف ةثالثلا ماسقألا ىلإ ةبسنلاب امأ

 .لعاق : نزو ىلع نوكي اعيمج اهنم لعافلا مسا نأ كلذ

 : يه ةثالثلا ماسقألاو
 بتاك : وهف ةصقلا بنَ : لثم «يدعتملا َّلَحَف -1

 "بهاد : وهف لفطلا ّْبَهَذ لثم «مزاللا لَعَف -2

 ظفاّح : وهف سردلا ظفح : لثم ءيّدعتملا لعف -

 .انزو َرَشَع يْنا ىلع نوكي هنم لعافلا مسا نإف نيعلا مّضب لعق امأو
 ٠ يهو
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 مارح وهف «مرح : لثم : لاعف

 لّطَب وهف ءلّطب لثم : لعق
 تاَرُق وهف «تّرف لثم : لاَعُف

 رفع وهف «رفع : لثم : لعف
 روُصَح وهف ءرصح : لثم لوعف

 قاع يهف ةأرملا ترّقع : لثم : لعاق

 بُنَج وهف بنج : لثم : لف

 «ةيعامس ةرشعلا هذهو
 : نازوأ ةثالث ىلع نوكي هنم لعافلا مسا إف مزاللا لعق امأو
 رك وهف زيش - لجَع وهف لجَع - حش وهف يجش : لثم : لعف
 بنش وهف هرغث بنش : لثم : لعْفَأ
 .نآلذج وهف لذج : لثم : نالْغق
 (لمَم) يف بلاغلا يه ةثالثلا نازوألا هذه
 : امهو نيرخآ نينزو ىلع مزاللا (لعق) نم لعافلا مسا ينأي دقو



 .بعأل وهف بعل - بغار : وهف بغَر - نا وهف ينَق : لثم : لعاف

 ل

 0 ل

 : لثم

 بِهاَذ ه بمد

 ظفاح هل ظفَح

 خراف تتح عرق

 : يثالثلا ريغ نم لعافلا مسا

 : نيطرشب نكل عراضملا لعفلا نزو ىلع يثالثلا ريغ نم لعافلا مسا نوكي

 .ةمومضم اميم ةعراضملا فرح ناكم عضن نأ -1

 .عراضملا نم رخآلا فرحلا لبق ام رسكن نأ -2

 : لثم

 يك سس ميكي
 لكُم 7 لزلزي

 جرْخُم هس جرخُي
 جرحت يب عشتو
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 : يئالثلا ريغ نم لوعفملا مسا
 عقي نم فصو ىلع ةلالدلل ءلوهجملل ينبملا لعفلا نم قتشي مسا وه

 .لعفلا هيلع
 مسا رخآ لبق ام حتفن اننإف يئالشلا ريغ نم لوعفملا مسا ينبن نأ اندرأ اذإو

 : لثم «لوعفم مسا حبصيف هنم لعافلا

 مْرْكَم همكم
 لزم مه لزم

 جّرَخُم ه4 جرْخُم
 جّرْحَدَتم هس ٍجِرْحَدَعم
 .لوعفُم مسا راص لعافلا مسا رخآ لبق ام انحتف املك اذكهو

 : يثالثلا نم لرعفملا مسا
 .لوعفم نزو ىلع نوكي يئالثلا نم لوعفملا مساو
 : لثم

 موهفم ه ممهَق
 موُلْعم ه ّملَع

 لوؤسم ه لأس

 يهو «هنزو ىلع تسيل اهنكلو (لوعفم) ىنعمب نازوألا ضعب نوكت كو
 : نازوأ ةثالث

 .حوبذم : ىنعمب حيبذ «لوُقَمم : ىنعمب ليتق : لثم : ليعف
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 . بوُلْجَم : ىنعمب بَلَج وُجْنَم : ىنعمب ان : لثم : لف
 .لعف - لعق - ليعَق : نازوأ ةثالث هذه اذإ

 .لوعُفَم : ىنعمب اهنكلو اهنازوأ تفلتخا
 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو

 الع ُهَئْزراَم يذلا يِالشاّنِم الِعُج لعاف مسا عاق ٍدْرَوَك
 (لْغَف ىلع هنزو سيل يذلا) يئالثلا لعفلا نم لعافلا مسا نوكي : ينعي

 .لعاف نزو ىلع
 : لوقن اذه ىلعو
 : لعاق نزو ىلع اهنم لعافلا مسا نوكي يثالثلا لعفلا نم نازوأ ةثالث

 فراع : وهف هير فرع : لثم «يدعتملا َلَعَف -1

 سلاج : وهف لجرلا َسّلَج : لثم «مزاللا لمَ 2
 .براش : وهف ءاملا برش : لثم ءيدعتملا لعق -3

 اقفل و اع متم عوج طف اوومطممم فيرظلاَوٍلهَسك َعيص ُهْنمَو

 : امهو ءِنيثْرَو ىلع (لعف) نم لعافلا مسا نوكيو : ينعي
 .بّذع :وهف بُذَع ءلهَس وهف «لهس : لثم : لْعَف

 .ميرَك : وهف مرَك «فيرظ وهف «فرظ : لثم : ليعق

 (لعَف) لعاق مسا يف نابلاغلا امه نانزولا ناذهو

 : هللا همحر لاق اذهلو .ىرحخأ نازوأ ىلع هنم لعافلا مسا نوكي دقو

 الَعَقَوأ ًالاَمَفْوْلَعْفأْنوُكَي 0 دقو

 البلو بْنَ بج رقاَعر  ْدُظَوِرَحلَورْفعَر تارلاكر
580 



 .ةليلق اهنكلو ىرخأ نازوأ ىلع (لعَف) نم لعافلا مسا نوكي دقو : ينعي
 : يه نازوألا هذهو

 .فطوأ وهف فطَو : لثم : لعْفأ

 .ناّبج وهف نبج : لثم : لاعُف

 .نّسَح وهف نسَح : لثم : لعف
 .تاّرُق وهف تر : لثم : لاَعُف

 .روصَح وهف رصح : لثم : لوعُف

 .رُمُع وهف َرَمَغ : لثم : لعق
 .رقاع يهف ترْقَع : لثم : لعاف

 نطق وهف نطق : لثم : لعق
 .قبس امك ةليلق اهنكلو (لّمَق) نم لعافلا مسا نوكت ةرشعلا نازوألا هذه

 جمدت جتك هبوب الهفوات وزالوم تسر
 ا نآلذَجْلا بشألاو زأشلاو

 : نازوأ ةثالث ىلع مزاللا (لعق) نم لعافلا مسا نوكيو : ينعي

 سم هع

 .َناَبْصَع وهف بضَغ «نالَذَج وهف لذج : لثم : نالعف
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 .مزاللا (لعق) لعاف مسا يف بلاغلا يه ةثالثلا نازوألا هذه

 ةثالشلا نازوألا هذه ريغ ىلع مزاللا (لعّف) نم لعافلا مسا نوكي دقو

 : هللا همحر لاق اذهلو .ليلق هتكلو

 ًالَخِللا دحاو هْبشَو ِناَفَك يتأي دق

 ا ا وف وا ةسف اة ماا م ا ةبسنل هرْيَغ ىلع ًالَمَح

 : امهو «نينزو ىلع مزاللا (لعق) نم لعاَقلا مسا نوكي دقو : ينعي

 ىنعم نم فل أل (ّبّهَذ) ىلع يق اولمح ناك وهف ىنف : لشم : لعا
 1 .باهذلا

 نم امههنيب ال .مرَك ىلع (لخّي) اولمح «ليخب وهف لخُب : لثم : ليعَت
 : لوقن ًاذإ .داضتلا

 «باهذلا ىنعم هيف ءانفلا نأ .بهاذ بهذ : ىلع ناَق يَ : اولمح

 .مركلا دض لْخُبل نأل رك مْرَك : ىلع ليخب ّلخَب اولمحو
 الَعف نم غوصلا يف بْيشأ بْيط ف يفخَك لام ل ةوامالاو طو

 «بتشأ ىلع ُبيشَأو ؛ثيبخ ىلع ابيطو «ليقث ىلع افيفخ اولمح امك
 : اولاقف

 .فيفخ وهف فخ
 ,بيطوهف با
 .بيشأ وهف باش
 : يهو ةثالثلا نازوألا هذه ىلع نيعلا حوتفملا (لَمَق) نم لعافلا مسابو ءاجف

 .ليقث وهف لقث : لثم (لَعَف) ل لعاف مسا نوكي هنأ عم «ليعَ
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 : لثم (لكف) ل لعاف مسا نوكي هنأ عم .لعُيق

 .بتشأ وهف بنش : لثم (لعق) ل لعاف مسا نوكي هنأ عم لَمْ
 لَذَج َلذاَج اَد اذَغَوْحَت ثوُدُح لاّدصُف نإ َلُكَلل حلاَص ٌلعاقَو

 نزو ىلع َنوُكَي نأ زوجي هنإف لبقتسملا لعافلا مساب ديرأ اذإ : ينعي
 .لعَف وأ «لعَف وأ «لَعَف : نزو ىلع لعفلا ناكأ ءاوس .لعاف

 : لوقنف

 .ًادَغ حِراَف : وهف حرق

 ادغ لقاث : وهف لقث

 .اذخ راع: وهف رم

 لعج الأ نكل عراَسسُملا َنْرَو 0 غيجةلآلألا يذ ريع لعاف مسا
 مضت ميم

 .عراضملا نزو ىلع يثالثلا ريغ نم لعافلا مسا نوكيو : ينعي
 : لثم ءهرخآ لبق ام رسكيو «ةمومضم ميم عراضملا لوأ يف لعجي نكل
 دهاجم هل  دهاجي

 نبق نق
 وى 3 ري مو ماض

 وغ هر ع ريب هله

 ع وُ مُساَرَم تطل. هرس لبق اَموسش...........



 ارتب لرشتتلاب كاجو
 (0).لوعفم نزو ىلع يثالثلا لعفلا نم لوعفملا مسا ءاج دقو : ينعي

 ا و رع ميس تا ساس حل
 ينبن نأ اندرأ اذإف عيبم . .لوُقَم : لثم «(لوُعفَم) نزو ىلع هدجّت الف فرصلا دعاوق هيضتقت

 مسا نإف ٌءاَيوأ اواو هئيع تناك اذإف .عراضملا ىلإ ْعجْرَن انف نيعلا لتعم لْعف نم لوعفملا مسا

 : لثم ؛ةحوتفم ميمب ةعراضملا فرح لدبتسن نكل ؛عراضملا نزو ىلع نوكي لوعفملا
 ىءادع

 لوقم < لوقي

 موُلَم هس مول

 خيم < عيب
 نيدم ههعسس نيدُي

 كلذ فرعنو .لوعفملا مسا يف اهلصأ ىلإ عجرت فلألا نإف ًافلأ عراضملا نيع تناك اذإو

 : لثم .ردصملاب

 «فوخلاَنمِ)َفوُمَم هس فاي
 (ةيبهلا َم) بيهم همه | باهي
 لدم عسن نكل ؛عراضملا نزو ىلع نوكي هنم لوعفملا مسا نإف ماللا لتعم لعففلا ناك اذإو

 : لثم ءريخألا فرحلا فعضنو ةحوتفم ميمب ةعراضملا فرح

 ٍوُعدَم هع وعدي : اعد

 ري مههس يمرت : ىَمَر

 يِرْطَم هب  يِوُطَي : ىّوَط
 6 38 ل هركلا ىَوَك



 : لثم
 بوم : بك

 وم 2

 بورشم : : برش
 2 ا

 0 مرك
 هما م سمس

 هب جورخ وهف ليعف نزو ىلع يثالثلا لوعفملا مسا نم ءاج امو : ينعي
 . يسايقلا لصألا نع

 : لثم «برعلا مالك يف ريثك وهف لصألا ِنَع جورخ هنأ مغَرو
 نيحّط - حيبذ - حيرج - ليتق

 : لوقنف : لوم : ىنعب نازوألا هذه لكَ
 ,.نوحطُم - ٍحوبْدَم - - جورَجُم - لوُقم
 المع امو لوعقم نْزو نع يسّلاو اَجَن وحتب اوتغتساو غ2ظ 50

 : امهو نينو «لوعفم نزو نع اونغتساو : ينعي
 .صونقم ىنعمب صنف ءوجنم : ىنعمب اَجّن : لثم : لف
 .نوُحْطَم : ىنعمب نحط «يِسْنَم : ىنعمب يسن : لثم : لف
 .لوعفم ٍلَمَع نع ىتح كلذك اونْغتساو
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 : لصفلا اذه نم رم ام ةلئسأ عم نآلاو

 .لعاف نزو ىلع اهنم لعافلا مسا نوكي لعفلا نم نازوأ كانه

 ؟ نازوألا هذه يه امف

 .انزو ٌرَشَع ىنثا ىلع هنم لعافلا مسا نوكي نيعلا مضب لع
 ؟ يعامسلا وه مكو «سيقملا وه مكف
 .نازوأ ةثالث ىلع هنم لعافلا منسا نوكيي ماللا نيعلا راسك ّلعَف'

 ؟ نازوألا هذه يه ام

 ؟ يه امف «ةليلق ىرخأ نازوأ ىلع مزاللا (لعق) نم لعافلا مسا ينأي دقو

 ؟ نازوألا عميج نم لعاف نزو ىلع لعافلا مسا نوكي ىتم
 ؟ امه ام «نيطرشب نكل ؛هعراضم نزو ىلع نوكي يئالثلا ريغ نم لعافلا مسا

 ؟ يثالثلا ريغ نم لوعفملا مسا ينبت فيك

 ؟ يثالثلا نم لوعفملا مسا نوكي نزو يأ ىلع
 ؟ يه امَق (لوعْفم) ىنعمب نوكت نازوأ كانه
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 : رداصملا ةينبأ باب

 .ةيثالث ريغ نوكتو ةيثالث نوكت رداصلاو
 .هللا همحر فنصملا ركذ ام بسح ىلع يعامسلا اهنمو يسايقلا اهنم يه مث

 : نولوقي ءاملعلا ضعبو

 .ةيعامس يه امنإو ةيسايق ريغ ةيثالثلا رداصملا نإ

 مظنلا اذه طيِسُبَت لواحن نأوه امه يذلا امنإو انمهي ال فالخلا اذهو

 .كرابملا
 : ةيثالثلا رداصملا
 يعامسلا ةطلتخم هللا همحر فنصملا اهركذ ةيئالثلا رداصملا هذهو

 .يسايقلا ركذ مث : «يسايقلاو اهنم

 : هللا همحر لاق

 ًالضَسْسمهيدْئاَنيسالشلل ايي ناو راَصَملو
 .اهل اراتخم يئالثلا رداصم ّضعب نْيِبأَسَو ةعونتم رداصملا نازوأ : ينعي
 .رداصملا لكل فوتسُم ريغ

 ًالصتم ٍروُصْقَملا فلألاوأ ثن نَوُم ءاعيوأ ل عفو لغفو لصف

 هاا هةر يع اووول < نكدتسمت نالْعُف نآلعف نآالعف

 حتفب نوكت يهو نازوألا هذه نيعلا ةنكاسلا ةيثالثلا رداصملا نازوأ نم
 .اًهمّضَو اهرسكو ءافلا
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 : لثم «نونلا وأ ءةروصقملا فلألا وأ ءريخألا يف ثيأتلا ءاتب نوكتو

 رمت انس عبس احق لع لق
 ية نزح نِرَح - ارك ركش : : لعف

 .ةرظن رظن - مر عر َةَبوَت بات :

 ا

 لثم

 لثم

 : لش

 يذق كم ل ىف
 .ىركذ رك ذ : لثم
 او اأ تعج : ل

 .نامكتش هقتش : لثم : نآلعُف

 اسنين - هر هر : لع : نلف

 اتا لة هنا امني مل كت رخاسلا ىلع مكواتسا
 : لاقف «نيعلا ةنكاسلا

 ما ميم

 22001110 حآلصو ىدش ىضر ىلج رتويت

 : كلذك ةيثالثلا رداصملا نيب نمو

 .ًابعت بعت - احرف حرف - ّىلَج يلج : لثم : لعق

 .ًانعس نسم - اريك ريك - ىضر يضر : لثم : لعف
 كرس ىرس - كُي ىكي - ئه ىده : لثم : لف
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 .ًاداَسق دسف - ًاحالّص حلص - ًابارتخ برخخ : لثم : لاعُف

 : هللا همحر لاق مث
 سا يه ةرف

 ظ2]ظ0010101000 ا

 1 2 ٍرْصَقرَدل اَمَفٌمُتْثَأَشااَتبوادرَجُم

 : يثالثلا رداصم نم

 .ًامرَح همَرَح - اكحض كحّض - ًابذك بدك : لثم : لعق
 .ةّكهَس كهس - ةّقِرسس قرس : لثم : ةَلعُ
 .ةَحاصَق حصق - ٌةَحآلَم حلم : لثم : ةّلاَعف
 .ةلَجَع لجَع - ةّبَلَع هباغ : لثم : لع
 اق بطر د رار نضر لدهن
 : هللا همحر لاق مث

 1ظ1000 املا نم ٍنْيدَرجُم اًمهب ّئجو ٌةلاَعْفَو ٌةلَعْف

 : يثالثلا رداصم نم

 عازر - ةراجن رجُف - ةحلف حلف : لم : لاف
 .ةراّقخ رفخ - ةباعُذ بعد : لثم : ةّلاَعُ

 .ًادارش درّش - ًرارف رق : لثم : لاعف

 .ًاخارمص خرص - الاعس لعتم : لثم : لاَ

 ًالص لوقا ممل يي عومل
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 : يثالثلا رداصم نمو

 ونس نجس - اع عكر : ل: لوف
 1يرتلم كتم تالنت ليست لع: ةلركأ

 : هللا همحر لاق مث

 الغش هِبْعُمَو ةوديك وأن اعفلاو

 : كلذك ةيثالثلا رداصملا نمو

 .ًاناَقوط فاط - انايلغ ىلغ : لثم : نآلعف
 .ةّئوُديَك ناك - ٌةئوُنِي ناب : لثم : ةلوُلعُف
 .اقمع قمع - ًالُعِش هلغش : لثم : لعف

 : هللا همحر لاق مث

 نوفاطل كتل هت واكتر تف نطق
 : اضيأ ةيثالثلا رداصملا نمو

 . ًاددؤس داس : لثم : لُلعُف

 ا هير ارو ف عار د هي ممر
 .ةّيهارك ههرك - ةينلَع نَلَح - ةيمهاقر هر : لثم : ةَيلاَع
 .ةّيديلو ةأرملا تدلو : لثم : ةّيلْيعُ

 .تعرسأ يأ «ىّرمج ةقانلا تزمج : لثم : ىلعُف
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 : هللا ههضمر لاك يت 7

 : القت دق َحْفَملاَو هيلو اذك ةَيلَعف عم و َعَم ىّلعُف توُلَعُف عم

 :٠ كلذك ةيثالثلا رداصملا نمو

 .ًاتوُكلَم كلم - اتومحر ٌمحر - ًاتوبَعر بغر : : لثم : تولعف
 .ىبلغ هبَلَع : لثم : ىلع
 مو يه لعل 0000001
 .عسّنأو باط يأ هع قر لاقي .ةينهفر هفر : لثم : ةينلعف

 .ةيصوصخخو 0 : لثم : يو

 : القت دق حْتفْلاَو : هللا همحر لاق اذهلو
 يو لح ةيصوطل يف لَقُن يأ

 : هللا همحر لاقف ةّيميملا رداصملا ركذ مث
 المح املك مضَو اهيف ثينأت انلا ابو لعقمو لعفم لعفمو متى مدد 200 ىلا ا 0

 ةيميملا يئالثلا رداصم نم

 .ًادعوم دعو : لثم : لعفم

 .ًاكلهم كله : لثم : لعفم
 .ةاضْرَم يضر : لثم : ةلعفم

 .ًةدعوم دعو : لثم : ةلعفم

 .ةردقم ردق : لثم : ةلعفم

 : لاق اذهلو «ناليلق امهف (ةّلَعْفَمو (لعْفَم) ل ةبسنلاب امأ
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 .برعلا نع ةاَوّرلا هلّمَح ام لق يأ
 .انزو نوعبرأو ةينامث هللا همحر فنصملا اهركذ يتلا نازوألا هذه ةلمجو
 را

 مم هد

 0 . لعفم ..ًانالعق .. ةلاعف .. لاعف

 : هللا همحٌر لاقف ةسيقملا نازوألا هذه ركذي ذخأو

 ىَدَعُمْلا سسقم لف

 .نيعلا حتفب لعفلا َناَكأ ءاوس «ىدعتملا لعفلا يف يقم َردصَم (َلعَف) : ينعي

 .مِهَف : لثم نيعلا رسكب لعفلا ناك مأ حتَق : لثم

 .سايقلا وه اذهو ءأمُهَف َمهَف - احن حَتَف : لوقنف

 111111110115 هر يقل لوف

 .ىدعتملا ريغ لعفلل ٌرَدَصَم لوعُفلا : ينعي

 .نيعلا حوتفملا مزاللا (لعَف) دصقي وهو
 : لثم «نيعلا حوتفملا مزاللا (لعَق) ٌرَدّصَم لوعُ : لاق هنأكو
 00) .ًالوخد لَو - ًاعوكر عكر - ًادوجس دجس

 الج َلاَعْفْلا اَذ توص ٍلْعَف ىوص 000

 .لاَعُف : وه هردصم توصلا ٌلْعف : ينعي

 : يهو :طورشب نكلو «لوعُم : وه سايقلا هردصم 0 لعق 00(
 .اعس َلعَس : لثم ٍضَرَم لعف نوكي الأ .. ًاخارتص خرص لثم «توص لعف نوكيألأ -
 .طورشلا هذه فنصملا ركذيسو ءًاحاّمج َحَمَج : لثم عانتما ىلع الاد نوكي لأ -
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 .ءاَّكِب ىكب - احا بَل - ًاخارص حرص : 5 مم هل ماعم

 .نيعلا حوتفملا مزاللا (لمَف) نم ىتثتسم اذهو
 ةاففةكوك د متاؤ نكيجلانإ  ةردَْمْوَحَعْسا لعف ىَلَعاَم

 هردصمف ايدعتم نكي ملو (لعق) نزو ىلع لعفلا ناك اذإ : ينعي
 .لعف : رع اقل

 .ًاعزج عج - ا لثم
 الس ىَلَع يِراَجْلاَو ةَعاجشلاك ت ف لُعَفلَةلوَعْفَو أًةلاعف سقو

 مو وأ ةلاعق : وه «يسايقلا هردصمف (لْعّف) نزو ىلع لغفلا ناك اذإ : ينعي

 .ةلوعف
 اب عت ةحاّصُق َحصْق - ةَعاجش عبس : لثم : ةلاعف
 يرام نام دايم نع ارسلوا ماو

 'إ1ظ1ه*0 00 عومسُم َكاَذ ىو امو
 .يعاّمس وهف اهتركذ يتلا ةّنسلا نازوألا هذه ىوس امو : ينعي
 : يه اهركذ يتلا ةسيقلا تسلا ازوألاو
 .ةلوُعُم - ةلاَعق - لّمَف - لاَعُف - لوعم - لعف
 .يعامس وه تسلا هذه ىوس نازوألا نم قبس ام لك أذ

 : لاقف ةسيقملا نازوألا ةيقب ن نع همالك عبات مث

 : لثم «توصلا لعف يف (ليع ورك : ينع
 ما سم

 .ًاريفز رك - اريخُنَرْخَن - ًأريخش رخش
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 الج صماء

 ل م سَقيْلْق لاَعُق ُنْرَوُهاَْعَم

 .لاَعف : ره «يسايقلا هردصم (ضرملا يأ) ءاّدلا ُلْعْفَو : ينعي

 : لثم
 .ًاساطع سطع - ًالاعُس لَعَس

 : تيبلا ىنعمو

 .لاعف نزو هردصَم رهظأ عجوما ضرملاو

 الج لاّعفلاب ٍرارفك وأر ارف يدل كل اخ قوام

 .لاعف : هردصمف ههبش وأ راَرف ىلع لدي لعفلا ناك اذإ : ينعي

 : رارفلا لام

 .ًارارف رف - قاَبإ قبأ - ًادارش دّرَس

 : (عانتمالا وهو) رارفلا هش َلاَمم
 .ًاحامج َحّمَج - اراقن رقت - ال ىأ

 : تيبلا ىنعمو
 .هروهظ حضو «لاعف ٌردصم ههبش وأ ٍرارف ىلع لادا لعفللو

 ا وا خول د نط مو م لاصخل َةَلاَعف

 .(ةّلاَعَق) نزو ىلع ةيسايقلا اهرداصم نوكت لاصخلا َلاعفأ نأ : ينعي

 .ةداعس دعس - ةَّناَطَف نطف - ةّفاَرَظ فّرَظ : لثم

 الهتار ةَيآلوْؤأ ةقرحلا عد ةلاعفلاَو ظ200

سايقلا هردصمف ةيالو وأ ةفرح ىلع لدي لعفلا ناك اذإ : ينعي
 .ةلاعف : وه ي
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 : لثم «ةفرح

 .ةراجن ره - حسنت خست - هيك بك
 : لثم «ةيالو

 كج لب - ردو - ةراقس فس
 ىلع ردصملاب ينأن اننإف ةدحاو ةرم ثدح لعفلا نأ نين نأ اندرأ اذإ : ينعي

 .ةلعف : نزو

 00 ةَفقَو فو - لوك لاق - ةره ره - ةسلج سلج : لثم
 مم م

 َالّيَخلا ةّيلهمك ابلاغ ةّئيَهل اوعَضَرًةَلعفَو 50

 : نزو ىلع اردصم لعفلا ْتوُدُح ةّقيه ىلع ةلالدلل اوعضو برعلا نأ ينعي

 2 .بلاغلا يف ةلعف

 : لثم

 ٌردصملا نإ ةَلمَق نزو ىلع يداعلا ردصملا ناك اذإو :يئالثلا لعفلا نم غاصي# ةرملا ردصم (1)
 .ةدحاو : ةملكب فصوي

 ةدحاو ٌةوفَه افه - ةدحاو ٌةَمَحَر محَر - 00
 .ةدحأو ٌةَدْشَن دشن - ٌةدحاو ٌةَحْيِص حاص

 .خلا ردصملا ةْرَمو : هلوقب فنصلا هيلإ ريشيسو
 ىلع ردصملا ناك اذإو .ةيل سايقلاو ةءاقل يِقَل : مهلوق وحن نم ازارتحا ابلاغ : ٍفنصلا لوقي (2)

 : لثم ةنيرق ىلإ جاححت يهل نإف «ةلعف نزو
 .سيفنلا ٌةَدَشن هتدشنو - ضيرملا ةيمح هُيَمَح
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 : يهو هللا همحر فنصملا ركذ امك ةتس يئالثلا ريغ رداصم ةينبأو

 .اجارختسا جرختسا : لثم ءىسادس

 .ارادتقا ردتقا : لثم ءلصو ةزمهب ءودبَم ىسامخ

 .اجرْحَدَت جرحدت : لثم ِءاَْب ِءودبَم ىسامخ
 . ةجّرحد جرح : لثم ُهرَجُم ىعابر
 ميا ملح : لثم «فيعضتلاب يثالثلاديزم
 .ًاداهج َدَهاَج : لثم .فلألاب يثالثلا ديزم

 .ةسايق رداصملا هذهو

 : يسادسلا ردصم

 ثلاثلا فرحا رسك عم لعفلا نزو ىلع نوكي يسادسلا لعفلا ردصمو

 : لثم «ريخألا فرحلا لبق فلأ ةدايزو

 اجارختسا جرختسا

 اراريضخا راضخا

 اباشيشعا بشوشعا
 اعاقنرفا عقئرفا
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 : : لصو ةزمهب ءودبملا يسامخلا ردصم
 لأ ةدايزو ثلاثلا فرحلا رسك عم لعفلا نزو ىلع نوكي ٌردصملا اًذهو

 : لثم «ريخآلا فرحلا لبق

 اراسكنا رسكنا

 اقكاطنا قّلطنا

 ًاحاتفنا حملا

 الاثتما لثتما

 السا رطل

 ا

 ارارمسأ مسا

 : ءاتلاب ءودبملا يسامخلا ردصم

 .ريخألا لبق يذلا فرحلا مض عم لعفلا نزو ىلع نوكي ردصملا اذهو

 : لثم

 .الداََ َلَداَعَي - ًالُمهاَسَت َلهاَسَت - الف َلَََت
 .هرخآ لبق ام رسمي ردصملا ْنإف ماللا لتعم لعفلا ناك اذإو

 : لثم
 صاع سمع هم

 .ًيلاَوَت ىلآوت - اًيّلوَت ىو -ايقْلَسَت ىقلسَت
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 : درجما يعابرلا ردصم

 ةَللعهو لآلعف : نانزو هل ردصملا اذهو
 : لثم ل مله

 ا
 : لثم ,لآلغف
 ااا لوز - قم
 (لعق) : فيعضتلاب يثالثلا ديزم ردصم

 : لثم «ليعفت : نزو ىلع نوكي هردصم اذهو

 .ًاحيمْلت حمل - اميْعَتمُظَع - مهدت ملع - اريك

 .ةلعفَت : نزو ىلع هردصمف مأللا لتعم ٌلعفلا ناك نإو

 : لثم

 يف ىئر - ةلصت ىلتم -ةيكت
 (لعاف) : فلألاب يثالثلا ديزم ردصم

 ةَلَعافم وأ ءلاعف : نزو ىلع نوكي يسايقلا هردصمو

 : لثم
 .ةدهاجمو ءاداهج دهاج

 .ةعّقادمو ءاعاقد عُقد

 .ةشّقاتمو ءاشاقن شقا

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو

528 



 آالكُريخألااَمدَمْعَمُزاَحٍ ل 0 َففْرَدْعَم لْصَولاِرمَم ثلائرسكب
 ثلاثلا فرحلا رسكب نوكي لصولا ةزمهب ِءودُبلا لعفلا ردصم نأ : ينعي
 ريخألا فرحلا لبق فلأ ةداّيز عم

 : لثم
 .ًالاثتما لثتما - ًاراسكنا رسكنا - اجارختسا جرختسا

1 2010010150105 

 .الّماست لهاست - امّلَعَت ملعت - اجرحدت جرحدت
 العلا ُلَبْقَي فرح َقِباَس ةرسكاو 20

 .ةّلع فرح ًاقباس ناك اذإ ريخألا لبق يذلا فرحلا رسكاو : ينعي
 : لثم

 .ًايلاوت ىلاوت - ايلوت ىلوَت - ايقلَسَت ىقلست
 )»ش0 ةللعَفَو لآلْعقب تنا للعقل

 00 .ةّلكعَمو لآلعف : وه هردصمف َللَعَف نزو ىلع لعفلا ناك اذإ : ينعي

 : لثم

 .سيقملا وه ةَلَلمَف نأ ىلإ ةصالخلا يف هللا همحر كلام نبا ريشي (1)
 : هلوق يف كلذو

 زال ايناس يقم لَمْجاَو . َلَلْعَفِلةَلَطَفْرألآلْعَف



 .ةجرحدو اجارحد جرحد

 .ةَقهَرسو ًافاهرس فهرس

 لزم 1ك
 الخ ْثِيَح َلعفتلا هَل لَمْجا َلَعَقو 000 0

 : هردصمف ماللا ميحص ناكو (َلٌعَق) نزو ىلع لعفلا ناك اذإ : ينعي

 :لث لب
 قس مهي ل همام ل ه ا ممه ل ٠

 .اريذبت رذب - اليدبت لدب - اريدصت ردص - امياعت ملع

 1ص 5 مزْلا  ٌةَلعَت هيواَحْلل 0...

 .مأللا لمعلا (لََف) ردصم يف َةلَعْفَتْمّرلا : ينعي

 : لثم

 .لتعملا مأللا نع راعلا لعفلل (ًهَلعْفَت)ْوَطْعأ مب : ينعي

 : لثم
 .ماللا ٌحيحّص لعفلا نأل ءًاريصُبَت رصُب : سايقلاو - ٌةَرصْبَت رصَب

 .ًاريكذت َرُكد : سايقلاو - ٌةَركذترْكَذ

 3514 برج : سايقلاو 2 برج

 .اليمْكت َلَمَك : سايقلاو - ةلمْكَتلِمَك
 مه مل

 َالَمَفاَمبهدَمْحاَفَلّمعفلاَعَف لاَوَلُمَفَتلاَعفعب لصْيْنَمَو
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 ماكل همه

 .لعفت ردصم (لاعفت) َلَعَج نمو : ينعي
 .عمس هنأل اذه هّلعف هيلع بعت الف لعق َرَدَصَم (لاعف)و

 هم هس

 + نعت لام

 .كلذ فرعت امك هاَّلَمَت قلمت : سايقلاو ءاقألمت َقّلَمَت
 : لعق لاثم

 اضيأ كلذ تفرع امك ًابيِذْكَت بُذَك : سايقلاو ءاباذك بدك
 200 ٍراَستك ٍلعف ريك يف َلْعَفل لاَعْفعب ءاَجي دقو

 ةرثك ىلع ةلالدلل ءاتلا حتفب لاَعفَت : وه (لعف) ردصَم نوكي دقو : ينعي

 0 .لعفلا

 70 نا اس 50
 00000100 ما م هل

 وول ةماعلا هام واوا او اجو وع ةفلابم ىليعف كللام 7 4 4 ل جس و ا لشرق 2

 .لعفلا يف ةَلابملل يثالثلا لعفلا ردصم (ىليعف) نوكي دقو : ينعي
 : لثم

 ما 7 ره وعمه
 - هصخ : سايقلاو ؛ىصيصخ صح

 .ًاتح ُهثَح : سايقلاو «ىتيثح تح

 مْ ُهَمْرَه : سايقلاو «ىميزه هَّمَرَه
 الدي ىَري يدق ًاَضيأ لاقت نمو غ1

 (َلعاَفَت) نم لدي لَعاََتردصم (ىليعف) نوكي دقو : ينعي
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 : لثم
 .ًيمارت موقلا ىماَرَت : سايقلاو ءاّيمر ْموَْلا ىماَرَ

 ًالملافرغافًاموزل ال ايفتسم اوُلَعَجْدْفلَلَعُفا ةَليْلَعْفْلاِبَو

 .ًاساّيق ال ًاعاَمس (لَكَمْفا) ردصم ةيلَعُف) اولعج دقو : ينعي

 : لثم
 .ًارارعشفا ٌرَعَسْقا : سايقلاو «ةريرعَشُق َرعَشفا
 .ًانانقمطا نأَمْطا : سايقلاو :ةَئينأَمُط نأمْطا

 يف هللا همحر فنصملا اهركذ يتلا ةسمخلا نازوألا هذه نأ دوصقلاو .
 .ةيسايق تسيلو ةيعامس ةعبرألا تايبألا

 : يه ةسمخلا نازوألا هذهو

 .ًاقلمَت : سايقلاو ءأقألمت َنّلَمَت : لثم «لاعفت َلعَفَت ه لاعفت -1

 .ًاييدكت : سايقلاو ءاباذك َبُدَك 9 لثم «لاعف لع مهل لاعف -2

 .ًاريبسُت : سايقلاو راس ريم : لثم لاَعْفَت لعَف ه لاَعْفَت -3

 .ًاثح : سايقلاو «ىّئيبح هنَح : لثم «يثالثلل ه ىليعف 4

 .انانممطا سايقلاو ةنيْنْأَمُط ّنأَمْطا : لثم «ةَليلعُف َلََعْفا ه4 ةّليَُف -5

 املا فرعا : هللا همحر لاق اذهلو «ةيعامس اهلك ةسمخلا نازوألا هذهو
 .اًمهنيب زييمتلا عيطتستل يعامسلا نم سيقملا فرعا يأ

 : لاقف ةيسايقلا رداصملا ةيقب نع ثيدحلا ةعباتم ىلإ عج 0
 لعجا َلعاقل

 .ةّلعاَقمْلاَو لاَعفْلا : امهو «نايسايق ناردصم هل (َلَعاَق) نأ : ينعي

0-7 

 211101 1 ز ز] ز ز] ] َةَلَعاَمَمْوأًالاَعف
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 : لثم
 .ةلداجمو الاد لداَخ
 .ةَمصاَخمو ًاماصخ مصاخ

 .ةَعّراَتمو عار رن َعْراَ

 شوو كوكا نويبع هال اع حام
 .(ةلعافم)و (لاَعف) نع (ٌةلعف) بان دَق : ينعي
 : لثم

5 

 .ةاراممو ءارم هار ام : سايقلاو «ةيرم هآرام

 ًالّصَح اهب ضيعت الاب لاَعفتس لمالاَو ُهنم لاَعْفإلا تّلتعاُهْْيَع . م ل 0 ع

 لعفلا ردصم نزو ىلع نوكي نيعلا لتعملا لعفلا ٌردصم نأ : ينعي

 فلألا نع اضوع ٌءاَن نيععلا لتعملا ِرَدّصَم رخآ يف ةدازي نكل ل

 .ةفوذحملا

 : لوقن امكف

 .نيعلا حيحص يف «ًامارْك] مَرْكأ
 : لوقن اننإف

 .نيعلا لتعم يف ةَماَقِإ مق

 .نيعلا حيحص يف ءًاجارختسا جرختسا

 : لوقن اننإف

103 



 .نيعلا لتعم يف .ًةَماَقتسا ُماَعتسا

 «ةماقإ : اهنم ترم يتلا لحارملا ضرعتسن نأ ليمجلا نم ناك امير

 .فرصلا ٌةَفسآلَف اهليَحَتَي امك

 : نولوقي وهف
 ًاماوقإ:  وهاذكه حبصت نأ لبق (ًةَماَقإِ) ةملك لصأ نإ -1

 ًامااَقإ : ريبصتف ًفلأواولا بلقتيف فاقلا ىلإ |واولا ةكرح لقت

 ذئذنع ريصتف امهدحأ فّدِحيف نافلأ عمتجُي -3

« 

 ّح
 2. م

 حبصتف ثينأتلا ءات ةفوذحملا فلألا نع ضَوُعُي -4

 : لاق اذهلو ةفوذحملا فلألا نع ُضّوع ةملكلا رخآ يف يتلا ءاتلا هذهو

 م

 ةم
 ك6 لل

 - - ماس سا ومص

 .لازملا نم لصح اهب ضيوعتو
 .ةفوذحملا فلألا نع ثينأتا ءاتب ضيوعت لصح يأ

 المع يذلا َنِمةرَماَهِبْنِ امهر قَحْلتْنَو م

 .(لاعفتسإلا)َو (لاعُفإلا) ريغب ثينأتلا ءات تلصتا اذإ : ينعي

 اي مروس ا تاير ب يدفاجملا عيمج نم

 .ةجارختسا جرختسا

 ”ةَحاَفنا حتفنا
 م كلم عسل

 ةؤبنت ابنت

 ةَحيوْلَت حول

 لل لَكَ
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 .طقق ةدحاو ةرم عقو َلعفل نأ انل تيب رداصملا هذه عيمج يف ءالا

 السمع نمل اوُدبَت ةدسحاو ركذب ُهُمِزآلُث يذلا ردْصَمْلا ةَرَمَو

 .(ةدحاَو) ةملك رْكَذب هنم ةرما نيت ءتلا همزالت يذلا َّر تدصملا نأ : ينعي

 اننإف ءاتلا هيف يذلا ردصملاب ةدحاوة ةرم عقو لعفلا نأ نيب نأ اندرأ اذإف

 : لوقنف (ةدحاو) ًةملك ٌرُْكْذَ

 .ةدحاو َةَماَق َماَقأ
 .ةدحاو ٌةٌداَعَتسا ٌداعتسا

0 200011 

 .ةدحاو ةجرحد جرت

 .ةدحاو ٌةَلَئاََم رق
 .ةدحاو ةيكرت

 .طقف ةدحاو ٌةَرُم عقو لعفلا نأ ال تَنيَب رداصملا 200
00 
 عم لعفلا نزو ىلع نوكي هردصم نإ لصولا ة ةزمهب اءودبم ٌلعفلا ناك اذإ
 .ريخألا فرحلا لبق فلأ ةدايزو ثلاثلا فرحلا رسك

 : لثم
 .اجارختسا جرختسا

 .احاتفنا حتفنا

 ٌمّض عم لعفلا نزو ىلع نوكي هردصم نإ «ءاتلاب اءودبم لعفلا ناك اذإو
 .ريخألا لبق يذلا فرحلا

 : لثم
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 ان 28 4 ١

 .ارثعبت رثعبت

 سكي ريخألا لبق يذلا فرحلا نإف ماللا لتعم ءاّثلاب ءودبملا لعفلا ناك اذإف
 : لثم

 .ايقل 5

 .ايلوت ىّلوَ
 .ةَللمَكَو (لالْعف) : نانزو هل هردصم نإف ءادرجم ايعابر ٌلعفلا ناك اذإو

 : لثم
 .ةَفَهْرَسو افاهرس فهرس

 كيلو الرز لل
 5 508 0 7 .٠

 .(ليعُت) : نزو ىلع هردصمف (لعق) نزو ىلع لعفلا ناك اذإو
 : لثم
 .ًاحيمْلَت حمل - اريك ربك - اميلعت ٍمّلَع 04 همس ه2 هريس ماهم م هس هم
 .(ةلعْفت) نزو ىلع هردصمف ماللا لتعم (َلعَف) ناك اذإف

 : لثم
 كمر مم 8 صم هم هذ م م م

 .ةيكرت ىك - ةيمنت ىمن - ةبيرت ىبر
 . ةَلَءاَفَمَو لاعف : هردصمف (َلعاَق) : نزو ىلع لعفلا ناك اذإو
 : لثم
 .ٌةَشكاَْمو اشاقن َشّقاَذ - ةدهاجُمو ًاداهج َدَهاَج
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 لصفلا اذه نم رم ام ةلئسأ عم

 ؟ هردصم نوكي فيكف لصولا ةزمهب اءوُدبَم لعفلا ناك اذإ
 ؟ هردصم نوكي فيكف ءاتب ًاءودبم لعفلا ناك اذإو
 ؟ هردصمل نزو نم مكف ادرجم ايعابر لعفلا ناك اذإ

 ؟ هردصم نزو وه امف (َلعَف) نزو ىلع لعفلا ناك اذإو
 ؟ هردصمل نزو نم مكف (لعاف) نزو ىلع لعفلا ناك اذإو

 ىهتنا
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 : امهيناعمو لعفملاو لعفملا باب

 : نيمسق ىلع وهو .يثالثلا لعفلا نم الإ ناينبي ال لعفملاو لعفملاو
 .سيقم مسق -1

 .ذاش مسق -2

 : عاونأ ةثالث ىلع ءاج سيقملا مسقلاو
 .(لّمفم) نزو ىلع هنم نافرظلاو ردصملا ءاج : لّوألا
 .ًاعم نيفرظللو ردصملل لاقي ًاجرْخَم جّرخي جرخ : لثم

 (لعفم) : نزو ىلع هنم نافرظلاو ردصملا ءاج : يناثلا

 .ًاعم نيفرظلاو ردصملل لاقي «ًادعوُم دعي دعو : لثم
 .رسكلاب نافرظلاو حيفلابردصللا ءاج : ثلاثلا

 نيفرظلل اسلجمو ردصملل اسلجم سلجي سلج : لثم

 : ًاعم نيفرظلاو ردصملل لّعفم
 : لاوحأ ةثالث يف لعفم نزو ىلع نافرظلاو ٌردصملا نوكي

 احوتفم وأ امومضم عراضملا ناك اذإ : ىلوألا

 .ردصم اذهو .ًاجّرْخم جرخي جرخ : لثم
 هيف نوجرخي يذلا تقولا يأ «ةسردملا نم ذيمالتلا َجّرْخََم اذه : لوقنو
 .ةسردملا نم
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 هنم جرخي يذلا ُناكملا أ ءذاتسألا ْجَرْخَم اذه : كلذك لوقنو
 .ذاتسألا

 : حوتفم هعراضم اميف لوقنو
 .ردصم اذهو «ًابعلم بعلي بعل
 .هيف نوبعلي يذلا تقولا يأ ؛لافطألا بعلم اذه : لوقنو
 .هيف بعلُت يذلا ناكملا يأ :مدقلا ةرك بعلم اذه : كلذك لوقنو
 .ماللا لتعم لعفلا ناك اذإ : ةيناثلا

 : لثم
 .ردصم اذهو «ىعّرم ىعري ىعر
 .همْنَع هيف ىعري يذلا تقولا يأ ءنالف ىعرم اذه : لاّقيو

 .هيف ىعرت يذلا ُناكملا يأ ؛منغلا ىعَرَم اذه : كلذك لاقيو
 .ًاواو هؤاف ناكو «ماللا لتعم لعفلا ناك اذإ : ةثلاثلا

 : لثم
 .ًاعم نيفرظلاو ردصملل اذهو لوم يلي يلو

 : ًاعم نيفرظلاو ردصملل لعفم
 : يه ةدحاو ةلاح يف لعفُم نزو ىلع نافرظلاو ردصملا نوكي
 .اواو لعفلا ءاف ناك اذإ

 : لثم
 .ردصم اذهو ءادعوم دعي دعو

 .رصعلا ةالص هيف ىلصت يذلا تقولا يأ ءرصعلا ةالص اندعوم ::لاقيو
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 .بتكلا عيب هيف يذلا ناكملا يأ «ةبتكملا اندعوُم : كلذك لاقيو

 : نيفرظلل لعفمو ,ردصملل لعفم

 : يهو «ةدحاو ةلاح يف نيفرظلل لعفمو ردصملل لعفم نوكي

 .امزال افعاضم لعفلا ناك وأ ءاروسكم عراضملا ناك اذإ

 : لثم
 ردصم اذهو سلجم سلجي سلج

 .هيف سلجن يذلا ناكملا يأ ءانسلجَم اذه : لاقيو
 .هتعاس ىلإ رظن دقو اندحأ هلوقي «ةعجارملل انسلجم اذه : كلذك لاقيو
 .ةعجارملل هيف سلجن يذلا تقولا يأ

 1 مسام 8 د 6 ب 7
 .ردصم اذهو ءأرفم رفي رف : لوقنو

 نم هيف نورفي يذلا تقولا يأ «جراخلا ىلإ بابشلا ٌرفُم اذه : لاقُيو
 .رقفلا ةاناعم نم صلختتلا دصق جراخلا ىلإ مهدالب

 : ةطيرخلا يف ايلاطيإ عقوم ىلإ اريشم انذحأ لوقيو
 .ميعثلا دصق هيلإ نورفي يذلا ناكملا يأ ءنيّذعملا َرفَم اذه
 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو
 المعد كهف امْوَأِرَدْصَمل عع فّمب تنا ُهَل لعفي ال ةَالثلا يذ نم

 .ناكملا وأ نامزلا فرظ وأ ردصملا ىلع ةلالدلل (لعفم) ْعَص : ينعي
 3 هَ 1

 ىلع نوكي الو ءاحوتفم وأ امومضم هعراضم نوكي يثالث لعف لك نم
 .(لعفي) : نزو

 : لثم
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 .ردصم اذهو .الخخدم لخدي لخد

 هيف نولخدي يذلا تقولا يأ ؛ةسردملل ذيمالتلا لَخَدَم اذه : لوقنو
 .ةسردملل

 هنم لخدي يذلا ناكملا يأ «ةنيدملا ىلإ ءاملا خدم اذه : كلذك لوقنو
 .ةنيدملا ىلإ ءاملا

 .احوتفم عراضملا ناك اذإ نأشلا كلذكو .ًامومضم عراضملا ناك اذإ اذه
 : لثم
 .ردصم اذهو ءابعلم بعلي بعل
 .هيف بعلن يذلا تقولا يأ ءانبَعْلَم اذه : دحألا موي لوقنو
 .هيف بعلُت يذلا ناكملا يأ «ةركلا بّمْلَم اذه : كلذك لوقنو
 .احوتفم وأ امومضم ناك اذإ َعراضملا نأ انل نيبتي اذهب ًاذإ
 (ُلَمْفُم) : نزو ىلع نوكي هيعونب فرظلاو هنم ٌردصملا نإف

 لا ا اقلطُم مآل َلَمْعُم كاَذك
 هيعونب فرظلاو هنم ٌردصملا نإف ماللا لتعم ناك اذإ لعفلا كلذك : ينعي
 .(لعفَم) : نزو ىلع نوكي

 : لثم
 .ردصم اذهو «ىّمرم يمري ىمر
 .هيف ىمرت يذلا ناكملا يأ ؛ةركلا ىمرم اذه : لوقنو
 : يملا لافطألا اهيف نوملعتي ةعاس يف لوقنو
 .يمرلا هيف نوملعتي يذلا تقولا يأ «لافطألا ىَمْرَم اذه
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 فرظلاو هنم ردصملا نإف ماللا لتعم ناك اذإ َلعفلا نأ انل ُنّيَُي اذهو

 ًالّصَحاقلطم رسكب أوو ناَكاَق ل اًذإَه لل

 رسكب نوكي هيعونب فرظلاو ٌردصملا نإ اواو لعفلا ءاف ناك اذإ : ينعي
 .لعفم : نزو ىلع «نيعلا

 : لثم
 .ردصم اذهو ءادعوُم دعي دعو

 : نآرقلا ةّسَراَدُمب هيف اندعاوت تقول لوقنو

 ةسراّدم ىلع هيف اندعاوت يذلا ْتقولا يأ «نآرقلا ةس راَذُمل اًندعْوَم اذه
 .نآرقلا

 : لوقنو
 .ملعلا هيف سردي يذلا ناكملا يأ ةسردملا اًنَدَعْوَم

 000 0 7-52 م هي سى اع ا «؟ سول هيام ع عع

 الو قدص عراف ىَلومَك مآل لتعا ام اًذإءافقو اولا نوقك ٌرْثَوي الو

 نوكيف رضي ال ؛ماللا لتعم وهو ًاواو لعفلا ًءاف ناك اذإ ٌرُضَي ال : ينعي
 .(لعفم) : نزو ىلع هنم نافرظلاو ردصملا

 .اعم نيفرظلاو ردصملل «ىقوُم يقي ىقو : لوقنف
 .كلذك اعم نيفرظلاو ردصملل.ىلوَم يلي ىلو كلذك : لوقنو

 001 رسْكا 4 اَوِسَو ًاردصَم َْحَفاُهَنيَع اذ رْيَغ يف

 .فرظلا ٌنيع رسكاو ردصملا َنّيَع حتفا رم يذلا ريغ يف : ينعي
 : وه رم يذلا ٌريغو
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 .سلجي سلج : لثم ؛هعراضم رسكي روهشملا
 كب لكم زال فعاشلاو
 (1).شيعي شاع : لثم «نيعلا لتعمو
 فرظلا رسكنو ءردصملا حتفن اهلك ةلثمألا هذه يفف
 : لوقنف

 .ردصم اذهو ءاسأجم سلجي سلج

 .ةبتكملا يف هيف سلجن يذلا تقولا يأ «ةبتككملا يف انسلجَم اذه : لوقنو
 .هيف سلجن يذلا ناكملا يأ ءانسلجَم اذه : اضيأ : لوقنو

 .ردصم اذهو رق ري : لوقنو
 هيف نورفي يذلا تقولا يأ .ةدرابلا نكامألا ىلإ سانلا ٌرفَم اذه : لوقنو

 .فيصلا ةرارح نم ابوره ةدرابلا نكامألا ىلإ
 نم سانلا ٌرْفَم اذه : ةبذع هايم هيف يرجت ِرهَن ىلإ ريشن نحنو لوقنو

 ءسمشلا ةرارح نم هيلإ نورفي يذلا ناكملا يأ « «سمشلا ةرارح

 ةلّرتعا كلذ نَع يذلا َدَشَو 000 0 0
 .ركذ امل افلاخم ناك ام ةدعاقلا نع جرخو : ينعي

 ْ : ةصالخلاو

 .نيعلا حتفب (لّمعفم) نزو ىلع ناكملاو نامزلا فرظو وه نوكي ٌردصملا نأ
 : لاوحأ ةثالث يف

 : هلوقب فنصملا هل ضرعتي امنيح هركذ يتأيس اذهو (1)
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 .ابهذَم

 .ىَمرَم يمري ىمر : لثم ؛مأللا لَم لعفلا ناك اذإ 162
 .ىلوم يلي يلو : لثم «مأللاو ءافلا لتعم لعفلا ناك اذإ (3

 .نيعلا حتفب ناكملاو نامزلا فرظو ٌردصملا اهيف نوكي ةئالثلا لاوحألا هذه

 .نيعلا رسكب لعفم نزو ىلع ناكملاو نامزلا فرظو ردصملا نوكيو
 : يهو «ةدحاو ةلاح يف

 : لثم ؛ماللا حيحص ناكو ًاواو لعفلا ءاف ناك اذإ

 .ًادعوم دعي دعو

 .ًاعم نيفرظللو ردصملل هلوقن اذهف
 : نيتلاح يف اهرسكب نافرظلاو نيعلا حتفب ردصملا نوكيو

 اسلجم «سلجي سلج : :لثم «ةرسكب اروهشم عراضملا ناك اذإ -1

 .نيفرظلل اسلجمو ردصملل

 ًارفُمو ردصمللًاَرَقُم رفْيَرَف : لثم ءامزال افعاضم لعفلا ناك اذإ
 .سايقلا وه اذه ًاذإو «نيفرظلل

 .يناثلا مسقلا وهو ًانزَو نوعبرأو ٌةَتس ةدعاقلا هذه نع جرخو

 .انزو نورشعو ةثالث : وهو ءرسكلاو حتفلاب : نيهجولاب ءاج اهضعبف

 .انزو رشع ةينامث : وهو طقف رسكلاب ءاج اهضعبو

 .نازوأ ةسمخ : وهو تيلثتلاب ءاج اهضعبو
 : وهف نيهجولاب ءاج يذلا امأف
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ٍِ 

 كا ا

 .نيهجولاب تءاج انزو نورشعو ةثالث هذهف

0 

 ٌةَكلْهَممكِءاَتِبْوَرِجْعَمَو

 ةلعفم نْزَو برضو بسحا نم اهعم

 2 َدُمْلاٌةَئَضَم 28 2و

06 
 الَرَنْنَم لَحُم ْنَكَسَمرَشْحَم بس

 الجو نِمَو عّض نم لَمفم ةبَحعم
 المحدق هاَهْجَو اَذ لُك ٌةَعَقْوَم

 .اهيف نيهجولا برعلا نع ٌةاورلا ّلّمَح نورشعلاو ةثالثلا هذه ًاذإ
 .لمح دق هاهجو اذ لك : لاق اذهلو ما ع 0 نا 59

 : وهف اذوذش رسكلاب ءاج يذلا امو

115 



 قرشم ا دعب

 د نما[ يتم
 عجرم ةفرغم ةيوأم
 رزجم ةنظم وأ

 .طقف رسكلاب تءاج رشع ةينامثلا هذهف

 : هللا همحر مظانلا لوقي اهيفو

 ًالبإلا ىَوَحوُأَم ربكم دجسَمَو ةَيِصْعَمَو قفرمل درفأ رْسَكْلاَو
2 

 الِصَو ِتِيَم ننطا فرعا ار نمو ٌةَلَعْفَم محاَوِرَذُعَو رفغاَوولا نم
 010 ا نط و ع رز جا َعَجَر نطقساو برغا ْعَم قرشا لعفمب

 ا امأو

 .ةكلهم . . ةيرأم .. ةربقم . رشم .. ةردقم

 .هجوأ ةثالئب 53508 ةسمخلا هذهف

 : هللا همحر مظانلا لوقي اهيفو
 ًالَخب نكرشاو ردا ةلعفم م ه«ووجوي ' 0 د8 موه عمم وع ووعد وو وفم فدو وفعال

 م46 ىل مه سو

 الذبدقْت يلا كلهَملاذَك اًهَمبرأ ثْلكو برأ َنسَوْرْبْفاَو

 اهلك ةعبرألا هذه برأ نمو ربقاو نقرشاو ردقا : لوقي
 .كلهمل ثيلثلا يطعأ دق كلذك .الذب دق ثيلثلا كلهملا اذك
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 .ةدعاقلا نع تجرخ انزو نوعبرأو ةتس ًاذإ هذه

 ماهل ماو

 .نازوألا هذه يف فرظلا نم ردصملا نيب نأ انل ديفما نم ناك امبرأو
 .ذوذشلا َهْجَو َنيِبَتَت نأ عيطتسن انلعل

 .هجوأ ةثالثب ءاج ام مث دحاو هجوب ءاج ام مث «نيهجولاب ءاج ام ركذنسو

 : نيهجولاب ءاج ام ًالوأ

 .ةملظمو ةمّلظم : ملظي ملظ

 .ةنضمو ةنضم : نضي نص
 .ةلضمو ةلضم : لضي لض
 .ازجعمو ازجعم : زجعي زجع

 .ةزجعمو ةزجعم : زجعي زجع

 .ةكلهمو ةكلهم : كلهي كله
 ,ةبتعمو ةبتعم : بتعي بدع

 .روسكم عراضملا نأل «حتفلا : وه اهيف سايقلاو ردصملا وه اهب دارملا هذهف

 .اعلطمو اعلطم : عّلطي علط
 قرم هل

 .ةمذهو ةمّذم : مذي مد

 .ةدمحمو ةدمحم : دهحي لمح

 .ةبسحمو ةبسحم : ايبسسحتي بسحا

 ..حتفلا : وه اهيف سايقلاو .كلذك ردصملا : وه اهب دارملا هذهف

 .مومضم وأ حوتفم عراضملا نأ
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 .اعمجمو اعمجم : عمجي عمج
 .اعضومو اعضوم : عضي عضو

 .الجومو الجوم : لجوي لجو

 .ةعقومو ةعّقوم : عقي عقو
 .اكسنمو اكسنم : كسني كسن

 .اقرفمو اقرفم : قرفي قرف

 .ارشحمو ارشحم : رشحي رشح

 :ىساكما كيك
 .الحمو الحم : لحي َلَح
 .حتفلا : وه اهيف سايقلاو ء«فرظلا : وه اهب دارملا هذهف

 اهيف سايقلاف .ةعقوم الجوم ءاعضوم ألإ ؛حوتفم وأ مومضم عراضملا نأل
 .ءافلا لتعم َلعفلا نأل رسكلا : وه

 ..مانقألا ةّلزمو ةزم : لكل
 .لمثلا بدم : بدي بد

 .ةبرضمو ةبرضم : برضي برض

 ٌعراضملا َنأل رسكلا وه اهيف سايقلاو «كلذك فرظلا : وه اهب دارملا هذهف
 ل

 : دحاو هجوب ءاج ام ايناث

 .اقفرم : قفري هب قفر
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 .هل اقر : ىنعمب «ةّيوأم : ىوأي ىوأ

 .نسأ : ىنعمب ءاربكم : ربكي ربك

 .هنم فنأ : ىنعمب :ةيمحم : يمحي يمح

 .ةرذعم : رذعي رذع

 .ةفرعم : فرعي فرع

 اعجرم : عجري عجر

 .اريخخ هنم باصأو أ «ةبيصمب هباصأ ىنعمب «ةئزرم : هأزوي هأزر

 .حتفلا : وه اهيف سايقلاو ءردصملا : وه اهب دارملا مذهف

 .ماللا لتعم لعفلا وأ ءروسكم وأ حوتفم وأ مومضم عراضلا نأل
 .ادجسم : دحسسي الجش

 :الك لل وها هلت حرا ةنظم+ حكي نع
 .اتينم : تبني تبن
 .افرشم : قرشي قرفا

57020 

 .يسأر طقسم اذه : مهلوق هنمو ءاطقسم : طّقسي طقس

 .ارزجم : رزجي رزج

 .لبولا ةيوأم : هذه لاقيو

 حتفلا : وه اهيف سايقلاو «فرظلا اهب دارملا هذهف
 .مومضم عراضملا نأل
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 : هجوأ ةثالث ىلع ءاج ام انلاث

 .ةردقمو ةردقمو ةرّدقم ردقي ردق

 .ةيزاقو ةيرانو ةيزام براي ترأ
 .اكلهمو اكلهمو اكلهم كلهي كله

 عراضملا نأل ؛حتفلا : وه اهيف سايلاو ةدتملا ة ره ايرفا ادله
 .مومضم وأ روسكم

 .ةقرشمو ةقرشمو ةقرشم قرشت تقرش

 .ةربقمو ةربقمو ةربقم ربقي ربق

 .حتفلا : وه امهيف سايقلاو فرظلا : وه امهب دارملا نانهف
 : لاوحأ ةعبرأ يف حتفلا هيف ُسايقلا نوكي ٌردصملا نأ انل نيبتي اذهبو

 .اجرخُم : جرخي جرخ ءامومضم عراضملا ناك اذإ

 .ابهذم : بهذي بهذ : لثم ءاحوتفم عراضملا ناك اذإ

 .اسّلَجُم : سلجي سلج : لثم ءاروسكم عراضملا ناك اذإ

 .ىمرم : يمري ىمر : لثم «ماللا لتعم لعفلا ناك اذإ

 .ردصملا حتف : وه اهيف سايقلا نوكي ةعبرألا لاوحألا هذه

 : يهو ةدحاو ةلاح يف رسكلا وه ردصملا يف سايقلا نوكيو

 .ًادعوم دعي دعو : لثم ءافلا لتعم لعفلا ناك اذإ

 : لاوحأ ةثالث يف حتفلا وه هيف سايقلا نوكيف فرظلل ةبسنلاب امأو

 جرخي يذلا ناكملا يأ ءءاملا جَّرْخُم اذه : لثم ءامومضم عراضملا ناك اذإ

 .ةنم
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 بهذ يذلا ناكملا يأ ,ديعس بهذم اذه : لثم ءاحوتفم عراضملا ناك اذإ
 ش .هيلإ

 ىَمْرُت يذلا ناكملا يأ ,ةركلا ىمرم اذه : لثم «ماللا لتعم لعفلا ناك اذإ
 .هيف

 : لاوحأ ةئالث يف رسكلا فرظلا يف ف سايقلا نوكيو
 يذلا ناكملا يأ «ذاتسألا سلجم اذه : لثم ءاروسكم عراضملا ناك اذإ
 ّْ .هيف سلجي

 .هيلإ رفَت يذلا ناكملا يأ لازغلا رقم اذه لثم ءامزال افعاضم لعفلا ناك اذإ
 : هللا همحر لاق مث

 هما ووو علا عوام عام هوو هع وو دهم ماع مم" هع يلا يذلا حيت لاكو

 .حيحصلاك نوكي هنإف «ءايلاب نيعلا لتعم ٌلعفلا ناك اذإ : ينعي

 .فرظلل اسلجمو ردصملل اسأجم سلجي سلج
 : ءايلاب نيعلا لتعم يف لوقن كلذك
 .فرظلل اشيعمو ءردصملل اشاعم شيعي شاع

 الق يذلا دْعَتالَو فقَوَت يأر لعوب ا

 : نولوقي نييفرصلا ضعبو : ينعي
 را
267 
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 رسْكي ءاروسكم هنم حمس امو

 ًالعج َلَعْفَمْوَأ لَعَفَم امل هنم غم هللا يذ ريغ لوم مساك

 مسا نزو ىلع هنم لعفملاو لّعفملا نوكي يئالشلا ريغ َلعفلا نأ : ينعي
 .هنم لوعفملا

 : لوعفملا مسا يف لوقن امكف

 .لَحْدُم وهف : لخدي لخدأ
 جرخُم وهف : جرخي جرخأ
 .فّرصْنم وهف : فرصني فرصنا

 .لبقتسم وهف : لبقتسي لبقتسا

 : ناكملاو نامزلا فرظو ردصملا يف لوقن كلذكف

 : ردصملا يف لوقنف

 .ًالخدم لخدي لحد

 : ءارسإلا ةروس نم ىلاعت هلوق هنمو
 .قدص َجّرْخُم ينجرخأو قدص لَخْددُم ينلخدأ بر لقو

 .كلذك نيفرظلا يف لاحلا اذكهو

 : لوقتف

 .هيف وأ هنم نوجرخي يذلا ناكملا وأ تقولا يأ «سانلا ّجَرْخُم اذه

 وأ هيف نولخدي يذلا تقولا دصقن نحنو : لافطألا ٌلَحّدُم اذه : لوقنو
 .هنم نولخدي يذلا ناكملا

122 



 لصفلا اذه نم رم ام ةلئسأ عم نآلاو

 ءذاشو «سيقم : نيمسق ىلع (لعفم) و (لّعفم) نأ ىلإ ةراشإلا تقبس
 : عاونأ ةثالث ىلع ءاج سيقملاو

 ؟ ةئالثلا عاونألا كلت ركذتت لهف

 .لاوحأ ةثالث يف (لعفم) : نزو ىلع نافرظلاو ردصملا نوكي

 ؟ لاوحألا هذه ركذ عيطتست له
 .ةدحاو ةلاح يف (لعفم) : نزو ىلع نافرظلاو ردصملا نوكيو

 ؟يهامف

 (لعفم) : نزو ىلع ردصملا نوكيو

 (لعفم) : نزو ىلع نافرظلاو
 ؟ يه امف كلذك ةدحاو ةلاح يف
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 : ةرثكلا ىلع ةلالدلل ةلعفملا ءانب يف لصف

 يف دج ٌريثك ءيشلا كلذ نأ َنيِ نأ اندرأو «ءيش ضرألا يف َرْثك اذإ+
 هم

 .(ةلعفم) نزو ىلع فصوي ضرألا فصن اننإف .ضرألا
 يثالُث مسا نم الإ غاصت ال ةلعفملا هذهو

 : لثم
 .ةعبسم ضرأ هذه

 .ةرثكب عابسلا اهيف دجوت ضرألا نم ةعقبلا هذه نأ انل ْتَنيَي ةلمجلا هذهف

 .عبس : وهو يثالث مساب ضرألا انفصوو
 .ةدايزلاب ظفللا يف يعابر هنكلو لصألا يف ايثالث مسإلا نوكي دقو
 .ةدايزلا فرح فُدَح دعب (ةّلَعْفَم) ب هنم ضرألا فصَن ذئيحف

 : لثم
 .ىَعْفَأ
 .عطقلا ةزمه ةدايزب يعابر مسإلا اذهف

 دئازلا فرحلا فذحن اننإف ءاهيف يعافألا ة ةرثكب اضرأ فصَن نأ اندرأ اذإو

 .(ةكعقم) : نزوب يتأن مث (عطقلا ةزمه وهو)

 0 :لوقف
 .يعافألا ةريثك يأ ءةَأَعْفَم ضرأ هذه
 ةزمه ةدايزب (يعابر ٍلْعف) ل لعاف مساب ضرألا يف يتلا ةرثكلا نيب دقو

124 



 : لوقنف «عطقلا

 .ةعبسم : يهف ضرألا تعبسأ
 .ةلقبم : يهف ضرألا تلَقْبَأ
 يس يل نور لا عقلا

 .عدفَض : لثم ءلوصألا يعاّبر مسإلا ناك اذإ امأ

 .َلَجْرَقَس : لثم ءلوصألا ينامع
 .برعلا مالك نم َردَن ام لإ «عنتمي نزولا اذه نإ

 : مهلوق لثم
 .براقعلا ةريثك يأ «ةّبرقعم ضرأ هذه

 .بلاعثلا ةريثك يأ «ةبلعَّتم ضرأ هذه
 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو

 000 ةعبسم لْثمَك ةلعقم ضرألا مسا رك اَم مسا نم
 مذ مإل كوم نو ىلع وني ضل م : ينعي

 ايثالث مسإلا كلذ نوكيو «ضرأألا يف رثك يذلا ءيشلا

 :لثم
 .عابسلا ةريثك يأ «ةعبسم ضرأ هذه

 .عبس : وهو ءيثالث مسإلا نأ ظحالنو

 هل 05 0
 (ةلعفم) ب ضرالا يمسن اننإف ةدايزلاب ايعابر مسإلا ناك اذإ : ينعي
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 .ديزَملا مسإلا نم دئازلا فرحلا فدحن نكل ءكلذك

 : لثم
 . يعاقألا ةريثك يأ ءةَأَعْفَم ضرأ هذه

 .عطقلا ةزمه ةدايزب يعابر مسإلا نأ انه ظحالنو

 .ىعْفأ : وهو

 .ةأعفم : انلق اذهلو

 .عطقلا ةزمه : يهو ةدايزلا فّدَحب

 المح دق اذ يف ُمُهَْعْسْلَمْفَو  ٌةلعْفمو مل 0001
 «ةرثكلا ىلع ةلالدلل «(ةلعفُم) ب اًهفِصَتو ضرألا يمس : ينعي

 .(َْتَآمْفأ) : يعابر لعف نم لعاف مسا : يه هذه (ةلعْفُمَو

 .عبس لثم «ضرألا يف رك يذلا يثالثلا مسإلا ىلإ يتأن اننأ كلذو

 .تعبسأ : لثم ءايعابر العف هنم لعجنف

 .اهنم لعافلا مساب ضرألا فصن مث
 : لوقتف

 .ةعبسم : يهف ضرألا تعبسأ

 .ٌةلقُبم : يهف ضرألا تلقب
 .ةبشعم : يهف ضرألا تبشعأ

 .بُْع لقب عبس : وهو ينالُث لصألا يف مسإلا نأ انه ظحالنو

 ل ٌعْنَتْمم عضولا اذ نم يئآلشلا ُرْيَغ



 ميم : لثم «يثالث مسا نم الإ ناَغاصُي ال (ةعْفُم)و (تّلَعْفأ) نأ : ينعي ٍ

 يسامح نمالو «َعَدْفَض : لثم ؛لصألا يف يعابر مسا نم ناغاصي الو
 .لجرفس : لثم
 هنا للا ول

 برعلا مالك يف (ةَلعْفُم) و (تَلَعْفأ) : يعابرلا مسإلا نم ءاج امبر : ينعي
 .ليلق هنكلو

 : مهلوق لثم كلذو

 .براقعلا ةريثك يأ برعم ضرأ هذه

 .بلاعتلا ةريثك يأ ةَبلَعَتم ضرأ هذه
 .بَرْقَع : نم تءاج ةّيرقَعم نأ انه ظحالنو

 .لصألا يعابر مسا وهو
 .بّلْعَت : نم تءاج ةّيلْعَتم نأو

 .ليلق اذه نكلو

 ًءيشلا كلذ نأ َنّيي نأ اندرأو ءامسألا نم ءيش اهيف رك اذإ ضرألا نأ
 .ةلعقم : نزو ىلع مساب يتأن اننإف .اهيف ريثك

 .ضرألا يف ريثكلا ءيشلا كلذ نم هذخأنو

 َنْيَبُت نأ اندرأو ءضرألا نم ناكم يف ةريثك عابسلا تناك اذإ ءالثمف
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 كلذ نم ةَلَعْفَم ذخأت اننإف «ناكملا كلذ يف ةرثكب ُدَجَوُت عابسلا نأ سانلل
 .ضرألا هب فصتو مسإلا

 : لثم
 ةعبسم ضرأ هذه

 .عبس : لثم ايئالث نوكي مسإلا كلذو

 .ىعُفأ : لثم «ةدايزلاب ايعابر نوكي دقو

 (ةّلعفم) ب يتأن اننإف ايثالث مسإلا ناك اذإف

 .مسإلا يف ةدايز الو فذح ريغ نم

0 

 .ةلعفم نزو ىلع «ةعَبسم ضرأ هل ٌعْبَس

 .ةلعفم نزو ىلع ةَدَّسْأم ضرأ منح ديب

 .ةلعفم نزو ىلع «ةَأكدَم ضرأ هم كيد

 ةرثك ىلع ةلالدلل (ةّلعْفم) ب ينأن اننإف .ةدايزلاب ايعابر مسإلا ناك اذإو

 اهيف دوجوملا مسإلا
 .دئازلا فرحلا فذح دعب

 : الثم لوقنف

 ةاعنط طرأ بتتب يعأ

 ةّيمْرَم ضرأ ه امر
 ا هل ءاّدق
 اه

128 



 .مسإلا كلذ اهيف رثك يتلا ضرألل افصو هنم لعافلا مساب يتأنو
 : الثم لوقتف

 ةعبسُم : يهف ضرألا تعبسأ .. عبس
 .ٌةلقبم : يهف ضرألا تلقبأ .. لقب
 .ٌةَْشْعُم : يهف ضرألا تبشعأ .. بشع

 .يئالثلا ريغ مساب اذه لعفن نأ اننكمي الو
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 ةلآلا ءانب يف لصف

 .لعفلا اهب دجو يتلا ةلآلا ىلع ةلالدلل لعفلا نم ذخؤي مسا وهو

 .ايئالث الإ ٌلعفلا اذه نوكي الو
 .ةيسايق نازوأ ةثالث ىلع نوكي ةلآلا هذه مساو

 : يهو

 .حاتفم : لثم : لاعقم
 .ةرطسم : لثم : ةّلعفم

 .ةيسايقلا يه ةثالثلا نازوألا هذه

 .لعفلا نم ةذوخأم اهدجن اننإف ةلثمألا انلمأت اذإو

 : لوقتف

 .طرشم : وهو ةلآلا مسا هنم ٌدخأ دقو لْعف اذه : طرش

 .ةلآ مسا لك يف لاحلا اذكهو

 : لوقتف

 .راشنم :رشن -رامزم : رمز - حاتفم : حتف

 .ةحرسم : حرس - ةقعْلم : قع - ةرطسم :رطس

 قئثالعلا نازوألا هذه ريغ ىلع تءاج ةلآلا ءامسأ نم ىرخأ نازوأ كانهو
 م
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 9 نازوأ ةتس يهو

 .اهب قدي ةلآ : قدم
 .فنألا يف بصي ءاود هيف لعجي ءانإ : طعسم

 , لكلا هيف لمجُي ءانإ :ةلْسْكُم همي

 .نهدلا هيف لعجي ءانإ : نهددم

 نيساء وعلا لصتم
 .قيقدلا هب لخني اموه : لخنم

 لمعلا اَنيَوَن اذإو ءاعاَمم ُلُعْفُم : نزو ىلع تءاج ةتسلا نازوألا هذهف
 : لوقتف .اهربسككت نأ انل زوجي هنإف نازوألا هذهب

 .قدملاب : هتققد

 ١ اخنمل نملاب : هتلخن

 : هللا همحر مظانلا لوقي يناعملا هذه يفو
 للا ةلعفم 0 َكَمَكَو رد ةَمَك

 : يهو ٠ نزال ساو

 .ةرجنم : رك ةلَمفم

 الَضتْنَم تآلآولّصْنُم نهدُمو  ةَلَحْكَمَو طعسمو ل
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 .ةلآلا ةغايص ةدعاق نع ةتسلا نازوألا هذه تجرح : ينعي
 : يه ةتسلا نازوألا هذهو

 .اعامس (لْعْفُم) نزو ىلع ًاذإ تءاج ةتسلا نازوألا هذه
 .ميملا رسكن نأ انل زاج .ةتسلا نازوألا هذهب لمعلا انين اذإو
 : لوقنف

 .قدملاب تفقد

 : هللا همحر لاق اذهلو

 .رسكلا ىلع ُهَمأل نمب لابي ملو ميملا َرَسُك لمعلا ةتسلا هذهب ىون نم ًاذإ
 مظنلا اذه مامتإي هللا هير فمما له اعرهتاتكيت هللا ماكو

 .فيرصتلا نم مهملا ىلع لمعشملا كرابملا
 ىلع مّلَسو ىَّلِصَو «ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ٌدمَح

 .نيلسرملا متانخ دمحم
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 .ملصو هيلع هللا ىلص هعابنأو هتباحصو هلآ ىلع ىتأ م
 .هّبوُن هل رفغي نأ لجو رع هللا نم بَّلُط كلذ دعبو
 ًانمآ احرف هب نوكيل «هتايح يقاب يف حلاصلا لمعلا بابسأ هل ٌىَهي نأو

 .افئاحن اسباع نوكيالو

 : ماتخلا تايبأ يف لاقف

 دقو ًايهتُم تر دف اَمِب تيفو
 انيق ةلملامل
 نمو مارسكلا ةباحصلاو هلو
 هتّمْحَر باوسأ نم هللا لأسمأو

 هبنوُكأًايْعس يل رس نأ

 ًةلُمَك ُهبْمُر امْذِإ هلل دمَحْلاَو
 السلا عتاَخلا ميركلا لوُسرلا لَ ممم 78

 الق تاَمْركَمْلا ليس يف مهاب
 ًالمتشُم تألزلا ىَلَع ًاليمج ًارتس
 مرا نإ ابنا ارمتكمت

 ةصلاخ اهلك انلامعأ لعجي نأ هلأسأو لجو زع هللا ىلإ هجوتأ اماتخو
 لص مهللا بيجم عيمس هنإ نيئدتبملا يناوخإ اهب عفني نأو ؛ميركلا ههجول
 امك ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع

 .(ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىثعو «ميهاربإ ىلع تكرابو تيلص
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 4 ا م 20020
 10 ا 0 0 هيف ديزملا لعفلا ةينبأ باب
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 نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ةينبأ باب
 2ك يثالثلا ريغ نم لوعفملا مسا

 867 ياا م نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ةلئسأ
 و سلا ما ال رداصملا ةينبأ باب

 يثالثلا ىلع دازام رداصم يف.لصف
 97 الا لصو ةزمهب ءودبملا يسامخلا ردصم

 ءاتلاب ءودبملا يسامخلا ردصم

 ا ا و ما مل درجملا يعابرلا ردصم
 1 ا مبا اسس ها اجامل . (لَْقِ) فيعضتلاب يئالثلا ردصم

 لا يثالثلا ىلع دا ازام ل ةلكسأ
 #2 000000 امهيئاعمو لعفملاو لعفملا باب

 125210 نحر سوي ءاعا نات

 0007 0 ز ز ز ز ز ز ز]زؤ هجوأ ةثالث ىلع ءاج ام اثلاث

 ا يسع يي ع للا ةرثكلا ىلع ةلالدلل ةلعفملا ءانب يف لصف
 19 ةرثكلا ىلع ةلالدلل ةّلعْفَمْلا ةصالخ
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